Pikku-Syötteen
kansalliset lähikilpailut
18. - 19.9. 2021
Kilpailuohje:
Säännöt:
Kilpailussa noudatetaan SSL:n lähikilpailun sääntöjä ja
järjestäjän antamia ohjeita sekä viranomaisten voimassa
olevia koronamääräyksiä.
Kilpailukeskus:
La kilpailukeskus maasto-olosuhteissa Kelosyötteen
Peikkopolun lähtöpaikka, Kelosyötteentie 87, 93280
Pudasjärvi
Su kilpailukeskus Nuoriso- ja kurssikeskus Pikku-Syöte,
Syötekeskuksentie 126, 93289 Pudasjärvi
Molempiin kilpailukeskuksiin opastus Näköalatien ja
Syötekeskuksentien risteyksestä kilpailupäivänä.
Paikoitus:
La Kelosyötteen Peikkopolun parkkipaikka ja
tienpiennar, Kelosyötteentie 87, 93280 Pudasjärvi.
Su Nuoriso- ja kurssikeskus Pikku-Syötteen
parkkipaikka, Syötekeskuksentie 126, 93280 Pudasjärvi.
Kartta:
Suunnistuskartta, ajantasaistettu SM-pitkän 2013
tulostekartta 9/2021.

Mittakaava la
H/D10S, H/D12, H/D14, D70, H/D80 1:7500/5m, muut
sarjat 1:10 000/5m
Mittakaava su kaikissa sarjoissa 1:7500/5m.
Kartan koko A4, muovitettu/muovitaskussa.
Ratapituudet:
Erillisessä taulukossa.
Maasto:
Kilpailumaasto on pääasiassa arvokisoissa käytetty
Syötteen kansallispuiston ja retkeilyalueen
kulkukelpoisuudeltaan vaihteleva maasto.
Korkeuserot huomattavat.
HUOM: Lauantain pisimmillä radoilla ylitetään oja, johon
on merkitty kaksi ylityspaikkaa, kartassa ylityspaikan
ratamerkinnällä ja maastossa nauhoilla.
Lisäksi on nauhoitettu karttaan ylityspaikan merkillä
merkitty ylityspaikka. Muualtakin oja on ylitettävissä,
loikan pituudesta riippuen. Mahdolliset tarkennukset
ovat erillisessä ohjeessa lähtöpaikalla.
Rastit:
Mallirasti kilpailukeskuksessa.
Rastimääritteet:
Rastimääritteet on painettu karttaan.
Numerot:
Numeroita ei käytetä.
Emit-kortit ja tarkistusliuskat:
Emit-tarkistusliuskat lähtöpaikalta. Emit-kortin toimivuus

on kilpailijan omalla vastuulla. Emit-numeron muutokset
tulospalveluun. Vuokra-emitit (3 euroa) saatavilla
kisainfosta, jonne ne palautetaan suorituksen jälkeen.
Palauttamattomasta vuokrakortista veloitetaan 80 euroa.
Lähtö:
Lähtöikkuna la klo 14.00 - 15.00, lähtöön matkaa 100m
Lähtöikkuna su klo 10.30 - 11.30, lähtöön matkaa 200m
”Hiljainen kuntorastien lähtö”:
-Lähtöväli radalle vähintään 1min
-Ilmoita lähtöruudussa emit-numero toimitsijalle
-Aseta emit-kortti nolla-leimasimeen lähtökellon
piipatessa minuutin 5 viimeistä sekuntia
-tasaminuutin piippauksesta nosta emit-kortti nollalta
-ota oman radan kartta karttasangosta ja juokse
viitoitusta K-pisteelle, josta suunnistusrata alkaa.
H/D10S sarjalaisille opastus lähdössä.
Maali:
Maalileimauksen jälkeen siirrytään emit-leimojen
tarkistukseen.
HUOM. sunnuntaina on etämaali, kiipeä maalista
laskettelurinne ylös Hotelli Pikku-Syötteen nurkalle,
tulospalvelu on karttaan merkityn ensiapupisteen
kohdalla.
Keskeyttäneiden kilpailijoiden on ilmoittauduttava
tulospalvelussa. Karttoja ei kerätä pois.
Tulokset:
Pikku-Syötteellä on tulostaulu (lautantaina näkyviin
tulevat lopputulokset kisan jälkeen).
Tulokset kisasivulla netissä kilpailujen jälkeen.

Kuntosuunnistus:
Kuntosuunnistusratoja on kolme:
Kunto A la 6,0 km su 4,5km
Kunto B la 3,2 km su 3,4km
Kunto C la 2,5 km su 2,8km.
Radoille voi lähteä lauantaina klo 14.00 –15.00 välisenä
aikana ja sunnuntaina klo 10.30 - 11.30 välisenä aikana.
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu
(käteinen/liikuntasetelit) 10 € kilpailun infoon.
Kartan saa lähdöstä infosta annettavalla lipukkeella.
Kahvio:
Kilpailun kahvio molempina päivinä Nuoriso- ja
kurssikeskus Pikku-Syöte.
Pesu ja WC:
Pesupaikka (suihku/sauna) molempina päivinä Nuorisoja kurssikeskus Pikku-Syöte. WC la Peikkopolun
parkkipaikalla.
Ensiapu:
Ensiapulaukku kilpailukeskuksessa. Lähin
terveyskeskus Pudasjärvellä. Vakavissa tapauksisa
soitto suoraan hätänumeroon 112.
Palkinnot:
Yhteistulosten perusteella toisena päivänä
kilpailuinfosta.
Palkittavien määrät ilmoitustaululla Pikku-Syötteen
kilpailuinfossa.
Toimihenkilöt:
Kilpailunjohtaja: Hemmo Ahokoivu, puh. 040-5195624
Ratamestarit: la Heikki Grekelä, su Panu Hyvönen

Kilpailunvalvoja: Esa Hietala, Pudasjärven Urheilijat
Tuomarineuvosto: Esa Hietala, Pudasjärven urheilijat

