Kilpailukutsu
Perjantaina 25.9.2020 järjestetään H21-sarjan karsintakilpailu ja
lauantaina 26.9.2020 kaikkien sarjojen finaalit.
Karsinnan kilpailukeskus on Vaivion kurssikeskuksessa.
Finaalien kilpailukeskus on Pärnävaaran urheilukeskuksessa.
Kilpailusäännöt ja –ohjeet
Kilpailussa noudatetaan IOF:n ja SSL:n sääntöjä, SM-kilpailuista vuodelle 2020 annettuja
erillisohjeita ja järjestäjien antamia ohjeita. Kilpailukohtaisia tarkennuksia julkaistaan kilpailun
internetsivuilla kilpailua edeltävinä päivinä.
Kilpailun ohjeajat
SSL:n ohjeiden mukaiset.
Sarjat
H21, H20, H18, H16, H15, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H85
D21, D20, D18, D16, D15, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, D85
Lauantaina H21-sarjan finaalista karsiutuneille järjestetään B-finaali kansallisena kilpailuna.
Suunnistuksen lajisäännön mukaan SM-kilpailuun osallistuvien tulee olla IOF:n jäsenliiton seuraa
edustava Suomen kansalainen tai sellainen ulkomaalainen henkilö, joka edustaa Suomen
Suunnistusliiton jäsenseuraa. Sarjoihin H21 ja D21 osallistuva voi olla myös ulkomaalainen IOF:n
jäsenliiton seuraa edustava suunnistaja.
Viralliseen SM-kilpailun tulosluetteloon ja palkinnoille otetaan kuitenkin mukaan vain suunnistajat,
jotka ovat Suomen kansalaisia ja jotka edustavat IOF:n jäsenliiton seuraa tai sellaiset
ulkomaalaiset henkilöt, jotka ovat asuneet vakituisesti Suomessa vähintään kilpailun
kalenterivuoden alusta alkaen ja jotka edustavat liiton jäsenseuraa.
Osallistujien alaikäraja on 15 vuotta (vuonna 2005 syntyneet).

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen to 17.9.2020 klo 24:00 mennessä. Kilpailuun ei voi jälki-ilmoittautua eikä
myöhästyneitä ilmoittautumisia huomioida.
Ilmoittautumisvaihtoehdot:
1. Kilpailija edustaa SSL:n jäsenseuraa: Ilmoittautuminen IRMA-palvelun kautta.
2. Kilpailija on Suomen kansalainen, joka edustaa IOF:n jäsenliittoon kuuluvaa ulkomaalaista
seuraa: Ilmoittautuminen sähköpostitse: toimisto@kalevanrasti.fi. Ilmoittautumisajan puitteissa
sähköpostitse saapuneet ilmoittautumiset vahvistetaan vastaanotetuiksi
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava kilpailijan Emit-kortin numero. Ilmoittamatta jättäneille
varaamme vuokrakortin, kortin vuokra 6 euroa. Vuokrakortit noudetaan käteismaksua vastaan
infosta. Palauttamattomista korteista peritään 100 euroa.
Kilpailijan lisenssimaksu on oltava maksettuna ilmoittautumishetkellä. Kilpailijoiden on itse
varmistettava lähtöluettelosta kilpailukelpoisuutensa. Ilmoittautuneiden luettelo on nähtävissä
IRMA-palvelussa ja lähtöluettelo on arvonnan jälkeen kisasivuilla viimeistään keskiviikkona
23.9.2020.
Osanottomaksut
Osanottomaksu on H21 sarjassa 44,80 euroa ja muissa sarjoissa 29,55 euroa. Maksut IRMApalvelun kautta. Muulla tavoin tehdyn ilmoittautumisen osanottomaksu on maksettava
ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä Kalevan Rastin tilille: FI18 5770 0510 0234 81
Leimausjärjestelmä
Kilpailuissa käytetään EMIT-leimausjärjestelmää.
Karsinnan kilpailukeskus perjantaina 25.9.2020
Vaivion kurssikeskuksessa, osoitteessa Vaiviontie 21b, 83460 Harinjärvi. Ensimmäinen lähtö klo
20:30.( päivitys 19.8.2020 ensimmäinen lähtöaika klo 20:00) Opastus alkaa Polvijärventieltä (tie
nro 502). Ajoaika karsinnan kilpailukeskukseen Joensuun keskustasta on n. 20 min. Pysäköinti
kurssikeskuksen parkissa, jossa tilaa rajallisesti pysäköintiin, suosittelemme kimppakyytejä.
Peseytymis- ja saunomismahdollisuus.
Kilpailukeskus lauantai 26.9.2020
Liperin Pärnävaaralla osoitteessa Pärnävaarantie 32 80400 Ylämylly. Opastus valtatieltä nro 9
Polvijärventien (tie nro 502) risteyksestä. Kilpailukeskus sijaitsee Pärnävaaran urheilukeskuksessa.
Ensimmäinen lähtöaika klo 20:30 (päivitys 19.8., ensimmäinen lähtöaika klo 20:00) Pesupaikat
ovat kilpailukeskuksessa sarjoille H/D75 – H/D85, muille kilpailijoille on peseytymismahdollisuus
Jyrinkylän liikuntahallilla n. 1,2 km päässä kilpailukeskuksesta Kilpailukeskuksessa on kahvio.
Pysäköinti
Pysäköinti toteutetaan läheiselle hiekkakentälle, josta kävelymatkaa kilpailukeskukseen enintään
400 m. Pysäköintijärjestelyistä tiedotetaan kilpailun nettisivuilla lähempänä tapahtumaa.
Lähdöt ja lähtökynnys
H21-sarjan karsinta alkaa perjantaina 25.9.2020 klo 20:00. Karsinnan lähtöön matkaa n. 900 m.
Loppukilpailujen lähdöt alkavat lauantaina 26.9.2020 klo 20:00. Lauantain lähtöihin on matkaa n.
1400 m ja n. 2300 m. Kilpailussa ei käytetä lähtökynnystä. Lähtöpaikoilta järjestetään
varustekuljetus maaliin.
Maasto
Maasto on pääosin nopeaa pohjoiskarjalaista suppamaastoa, josta löytyy suuriakin korkeuseroja.
Maasto on pääosin kulkukelpoisuudeltaan hyvää ja maastossa on pienpiirteisiä supikoita.

Kartta
Mittakaava on H/D45-85 sarjoissa 1:7 500, muilla 1:10 000. Käyräväli 5 m, neliväripainettu 9/2020.
Kartta on muovisuojuksessa. Kartoitus: Börje Vartiainen, Kalevan Rasti
GPS-seuranta
GPS-seuranta seuraavissa sarjoissa: H21, A-finaali, kaikki osallistujat. D21, A-finaali, 25 kpl
järjestäjien valitsemaa kilpailijaa. Laitteet jaetaan lähtöpaikalla ja niiden käyttäminen on pakollista.
Tarkat ohjeet selviävät kilpailuohjeista.
Palkinnot
SM-kilpailujen tulosten kolme parasta palkitaan mitalilla ja lisäksi sarjojen 3 parasta palkitaan
kunniapalkinnolla. Lisäksi sarjojen H/D15-21 sijoille 4-10 sijoittuneet sekä sarjojen H/D35-85 sijoille
4-6 sijoittuneet palkitaan plaketein.
Tiedotus
Kilpailun nettisivut löytyvät osoitteesta http://wp.kalevanrasti.fi/smyo2020/
Koronavirussuositukset
Kilpailijoiden, yleisön ja järjestäjien on noudatettava voimassa olevia viranomaissuosituksia.
Kilpailukeskuksessa, matkalla lähtöön, lähdössä, maastossa ja maalissa on noudatettava
viranomaisten antamaa suositusta turvavälistä.
Kilpailukeskuksessa on tarjolla käsidesipisteitä wc:n yhteydessä, lähtöpaikoilla, maalissa ja
kilpailukeskusrakennuksen sisään- ja uloskäynnissä. Nollaleimasimet ja maalileimasimet
desinfioidaan säännöllisesti kilpailun aikana.
Tulostaulupalvelua ei järjestetä kokoontumisen välttämiseksi.
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Jari Väisänen, p. 0500515180, jari.vaisanen@kalevanrasti.fi
Antti Nurmonen p. antti.nurmonen@gmail.com
Börje Vartiainen p. 0405532769, borje.vartiainen@kaivospuu.fi
Jere Pajunen p.0505647486, jere.pajunen@kalevanrasti.fi
Ari Salonen, p. 0405806678, ari.salonen@saunalahti.fi
Erno Aalto p. 0456440988, aaltoerno@gmail.com
Kotka Consplan Oy / Timo Harju p. 0445651983 timoharju@kymp.net

Tervetuloa suunnistamaan Pärnävaaralle!

Kalevan Rasti ry

