Kilpailukutsu
Sprinttisuunnistuksen SM-kilpailu R1 ja R2 Oulussa sunnuntaina 16.9.2018.
Maailmanrankikilpailu (World Ranking Event).
Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä ja WREsääntöjä sekä SM kilpailulle vuodelle 2018 annettuja erillisiä ohjeita ja
järjestävän antamia ohjeita. Kilpailukohtaisia tarkennuksia julkaistaan
kilpailun nettisivuilla.
Sarjat: H21, H20, H18, H17, H16, H15, H14, D21, D20, D18, D17, D16,
D15, D14, H35-H85, D35-D85.
Sarjojen ohjeajat sääntöjen mukaiset.
Osanottomaksut H21 ja D21 sarjoissa 37,30 euroa ja muissa sarjoissa 34,30
euroa.
Ilmoittautuminen Irma-palvelun kautta viimeistään 6.9.2018. Ei jälkiilmoittautumisia. H21 ja D21 Huom! Kaikilla maailmanrankikilpailuun (WRE)
ilmoittautuvilla on oltava Kansainvälisen Suunnistusliiton (IOF) myöntämä
tunnus. Suunnistusliiton sivuilla on ohjeet tunnuksen hankkimisesta,
tarkistamisesta ja tallettamisesta IRMAAN. Suomalaiset kilpailijat ja
suomalaista seuraa edustavat ulkomaalaiset kilpailijat ilmoittautuvat WREkilpailuun vain IRMA:n kautta (eivät Eventorin kautta). Ulkomaalaiset, jotka
eivät edusta suomalaista seuraa, voivat ilmoittautua WRE-kilpailuun
Eventorin kautta.
Kilpailualue on harjoitus- ja kilpailukiellossa. Se on
nähtävissä kisasivuilla ja karttarekisteri.fi –sivustolla. SM-kilpailuihin
osallistuvilta suunnistajilta harjoittelu ja kaikenlainen kartan kanssa
liikkuminen on kilpailualueella kielletty. Muu liikkuminen on sallittua
2.9.2018 asti. Tarkempia ohjeita kilpailun nettisivuilla.

Kilpailukeskus ja opastus: Kilpailukeskus on Raatin liikuntakeskus, Raatintie 2.
Liikuntakeskuksen pysäköintialueet on varattu seurabusseille, VIP/Press ja
toimitsijoille.
Pysäköinti: Katujen varret (pois lukien kilpailukieltoalue) normaalien
pysäköinti rajoitusten puitteissa, kts lisäohjeita kilpailun nettisivuilta
lähempänä ajankohtaa. Junalla tai linja-autolla saapuvat, rautatie- ja linjaautoasemalta matkaa n.1500m.
Lähtöajat julkaistaan kisasivuilla viimeistään to 13.9.2018.
Karsinta: Ensimmäinen lähtö klo 9.00. Kaikissa sarjoissa on lähtökynnys, joka
sulkeutuu klo 9.05. Lähtökynnykselle on matkaa kilpailukeskuksesta 1100
metriä. Kaikissa sarjoissa on lähtökynnyksen yhteydessä oleva esilähtö, josta
kilpailija pääsee siirtymään varsinaiselle lähtöpaikalle 20 minuuttia ennen
lähtöaikaansa. Esilähdöstä varsinaiseen lähtöön on n.700m.
Loppukilpailujen aikataulu, lähtökynnys ja etäisyys lähtöön ilmoitetaan
myöhemmin, viimeistään kilpailuohjeessa.
Sarjat H21 ja D21: A-finaalissa kaikille pakollinen GPS-seuranta. A-finaali
televisioidaan.
Kartta: sprinttisuunnistuskartta 9/2018 ISSOM2007, mittakaava 1:4000.
Käyräväli 2m. Koko A4. Kartta muovisuojuksessa.
Leimaus: Emit leimaus. Emit-numero on ilmoitettava ilmoittautumisen
yhteydessä. Jos emitnumeroa ei ilmoiteta, varaamme lainakortin, vuokra 10
euroa. Palauttamattoman lainakortin veloitus 70 euroa.
Asusteet: piikkarit ja nastarit kielletty.
Kilpailunumeroita käytetään kaikissa sarjoissa. A-finaalissa uudet numerot.
Omat hakaneulat. H21 ja D21 sarjojen A-finaalissa numeroliivit. Numerot
ovat lähtökynnyksellä.
Pukeutumis- ja peseytymismahdollisuus kilpailukeskuksessa.

Ravintola ja kahvila kilpailukeskuksessa. Mahdollisuus ruokailuun.
Muksula: kilpailukeskuksessa. Alle yksivuotiaista ilmoitettava etukäteen
satu.haajanen@gmail.com.
Toimihenkilöt: kilpailunjohtaja Vesa Halonen puh. 040-8052049;
ratamestariryhmän johtaja Heikki Grekelä; tekninen asiantuntija Hannu Pyy,
Suomen Suunnistusliitto; ratavalvoja Jari Lehtosaari, Haukiputaan Heitto;
WRE-yhteyshenkilö Olli Liinamaa.
Tiedottaja: Olli Liinamaa puh. 040-5461418, oliinamaa@gmail.com
Lisätiedot: Tapahtuman kisasivut
http://www.skpohjantahti.fi/kilpailut/sm2018/
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