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Kilpailuohjeet 

 

Tervetuloa !!! 

Kartta  
Sprinttikartta, mittakaava 1:4000, käyräväli 2m. Kartoitettu 11-2018 / Ari Tertsunen.  
Kartalla ei ole käytetty puoliavoimen maaston merkkejä (402 ja 404) luettavuuden  
parantamiseksi. Kartta ja kilpailukortit (2 kpl) annetaan muovikotelossa.  
 

Radat, rastit ja leimaus 
Elit sarjan radan pituus on 0,9 km ja rasteja on noin 30. 
A-sarjan radan pituus on 0,9 km ja rasteja on 13.  
C-sarjan radan pituus on 0,6 km ja rasteja on 10. 
A ja C-radoilla ei ole nollarasteja (= Z vastaus). Leimaus kilpailukorttiin piikkileimasimella. 
 
ELIT radalla on yksisuuntainen osuus rastin 11 jälkeen. Paluu takaisin ei ole mahdollista. 
Rastin 11 jälkeen kaikki rastit ovat A / Z rasteja eikä katselupaaluja ole. 
Rastit 1 – 11 täytyy leimata ennen yksisuuntaiselle osuudelle siirtymistä. Alueella röntgenvalvonta. 
 
Radoilla ei ole maksimisuoritusaikaa (kts. Kuitenkin kohta ”Palkinnot” alempana). 
Kulkuväylät ovat asfalttipäällysteisiä. Radan kokonaisnousu on A ja C-radoilla 20 metriä ja ELIT 
radalla -20 metriä. Riippuen säätilasta väylillä saattaa olla jäätä. Nastakengät eivät ole huono valinta 
jalkineiksi. 
 

Aikarastit 
Aikarastit sijaitsevat ennen K-pistettä. ELIT radan aikarastiasema sijaitsee kilpailukeskuksessa; 
matkaa 7 metriä. Aikarastilla noudatetaan ”Kontkanen” menetelmää. Aikarastilla on 12 tehtävää ja 
riittävästi rastilippuja. Vastausvaihtoehdot ovat A (alfa) ja Z (zero). Tehtävän vastaus on A, jos 
rastiympyrän keskipisteessä on rastilippu. Siispä vastaus on Z, jos lippua ei ole. Virheellisestä 
vastauksesta 30 sekunnin sakko. 
 
A radan aikarastiasema sijaitsee kilpailukeskuksessa; matkaa 9 metriä. Aikarastilla on 3 tehtävää ja  
3 rastilippua. Vastausvaihtoehdot ovat A (alfa), B (bravo) tai C (charlie). Z (zero) vastausta ei ole.  
Myös Savon kieliset vastukset hyväksytään. Virheellisestä vastauksesta 30 sekunnin sakko. 
 
Kilpailija saa lähdössä (karttakotelon sisällä) erillisen aikarastikortin, johon toimitsija kirjaa tuloksen. 
Kortti jätetään toimitsijalle aikarastilla. Aikarastilta jatketaan suoraan K-pisteelle ulkokautta. 
 
C radalla ei ole aikarastia.  
 

Lähtö ja maali 
Ensimmäinen lähtö 10:30 lähtöluettelon mukaisesti.  Aikarastin suorittamisen jälkeen kilpailija jatkaa 
matkaa K-pisteelle. ELIT radalla matkaa kilpailukeskuksesta K-pisteeseen on 200m. Maalista 
kilpailukeskukseen 1100m. A- ja C-radan lähtö ja maali ovat kilpailukeskuksessa.  
 
Kilpailukeskus 
Osoite Kytäjäntie 1265, Hyvinkää.   Kilpailukeskuksen ovat avataan kello 09:30. 
 

Palkinnot ja tulokset 
Tulokset ovat nähtävillä osoitteessa  www.preoresultat.se  
Kilpailussa jaetaan kiertopalkinto ja muita palkintoja. Palkintojen jako aloitetaan kello 14:00, mihin 
mennessä palkinnoille aikovien on syytä palata kilpailukeskukseen.  

http://www.preoresultat.se/

