
Kilpailuohjeet
Tarkkuussuunnistuskilpailu

LoppiaisPreO 2020, 5.12.2021 Turussa

Sekä Yöharjoitus 5.12. ja TempOharjoitus 6.12.

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan IOF:n tarkkuussuunnistussääntöjä 2020
(http://orienteering.sport/trailo/competition-rules/)  sekä järjestäjien antamia ohjeita.

Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja Juha Hiirsalmi 040 5029906
Ratamestari, LoppiaisPreO Juha Hiirsalmi
Valvoja Juha Hiirsalmi
Tuomarineuvosto Juha Hiirsalmi

Ratamestari, Yöharjoitus Pinja Mäkinen
Ratamestari, Tempoharjoitus Antti Rusanen

Kilpailukeskus
Kilpailukeskuksena toimii Turun Metsänkävijöiden Kolo, Läntinen Pitkäkatu 12, Turku.

Yöharjoituksen kokoontuminen Bratislavankadun yläpäässä.
Tempoharjoituksen kokoontuminen Pansion urheilukentän parkkipaikalla,
Laivateollisuudenkatu 23, Turku.

Maastokuvaus
PreO kilpaillaan pääosin tyypillisessä turkulaisessa mäkisessä puistossa, jossa mitä sinne on
vuosien varrella istutettu. Paikoin radoilla on myös avointa kalliomaastoa.

Urat ovat asfalttiteitä, katukivetystä ja hiekkapohjaista ulkoilureittiä. Radoilla on muutamia
nousuja ja laskuja, mutta kaikki hyväkulkuisia.

Oman avustajan käyttö on sallittu. Liikumme alueella, jossa on myös autoliikennettä.
Varovaisuutta teiden ylityksissä. Reiteillä liikkuu hyvällä säällä runsaasti ulkoilijoita. Noudattakaa
liikennesääntöjä ja varokaa muita tiellä liikkujia! Jokainen kilpailee omalla vastuullaan.

Kartta
Kilpailuissa käytetään tarkkuussuunnistusta varten muokattua sprinttisuunnistuskartan
kuvausohjeella (ISSprOM2019) valmistettua opetuskarttaa, ajantasaistus Juha Hiirsalmi 11/2021.



Mittakaava on 1:2 000 käyräväli 2 m.

Aikarastin kartat on laminoitu, PreO-ratojen kartat ovat muovitaskussa.

Sarjat
O, P, HD16, HD14, HD12, HD10, HD08 ja HD06.

Lähtö
Lähtö tapahtuu kilpailukeskuksen yläkerran ulko-ovelta, josta lähdetään radalle lähtölistan
mukaisessa järjestyksessä. Aikarasti radan alussa. Kilpailija saa lähdössä kilpailukortin ja aikarastin
jälkeen PreO-osuuden kartan. Ensimmäinen lähtö n. klo 10.30.

Yöharjoituksen yhteislähtö on klo 16.30. Ole silloin paikalla, jos haluat hyödyntää muidenkin
valoja.

Tempoharjoituksen kokoontuminen on klo 10.00

Aikarasti
Kaikissa sarjoissa on 1 kuuden lipun ja kuuden tehtävän aikarasti. Enimmäisaika on 180 sekuntia.
Vastaukset tulee antaa selkeällä äänellä lausuen käyttäen aakkosia: Alfa, Bravo, Charlie, Delta,
Echo, Foxtrot, Zero. Jos haluat osoittaa vastauksen (kartan alareunassa olevista kirjaimista), kerro
tämä heti asemalle saapuessasi. Kokonaisaikaan lisätään 60 sekuntia jokaisesta väärästä
vastauksesta.

Ennen suorituspaikkaa on odotuspiste, johon kilpailija jää odottamaan kutsua suorituspaikalle.
Odotuspaikalla on käsidesiä, jota kilpailijan tulee käyttää ennen suorituspaikalle siirtymistään.

Tehtäväkartat ovat kiinteäksi nipuksi yläreunastaan sidottuna.

PreO-osuus
O, P, HD16 ja HD14 sarjoissa matka on 1,5 km ja 23 rastia, kokonaisnousu 30 m. Muissa sarjoissa
1,3 km ja nousua 40 m. HD12 ja HD10 sarjoissa 13 rastia ja HD08 ja HD06 sarjoissa 11 rastia.

PreO-osuuden lähtöpaikka on aikarastilla.

Radalla saa liikkua vain kartalle ruskealla värillä merkittyjä teitä, polkuja tai alueita pitkin. Osa
näistäkin reiteistä on kiellettyjä ja ne on merkitty kartalle violetilla viivalla. Kiellettyjä alueita ei ole
merkitty maastoon, ainoastaan karttaan. O ja P sarjoissa kiellettyä on myös portaiden kulkeminen,
portaita ei ole erikseen merkitty kielletyksi. O ja P sarjoissa on myös 2 yksisuuntaista osuutta, jotka
on merkitty karttaa muttei maastoon. Niitä on noudatettava.

Nuorten sarjoissa mikään kulkuväylistä ei ole kielletty, myös portaiden käyttö on sallittua. Vain
nurmikolle, ”metsään” ja autojen alle meno on kielletty.



Kaikki tehtävät ovat A/Z-tehtäviä, joten jokaista tehtävää varten on vain yksi lippu maastossa, eikä
ratkaisupaaluja ole. Kilpailijoiden tulee käyttää omaa pihtileimasinta. Järjestäjällä on muutamia
lainattavia leimasimia varalla.

Kokonaisaikaa ei mitata.

Oman avustajan käyttö on sallittua. Avustaja saa auttaa vain kulkemisessa, leimaamisessa, sekä
tarvittaessa kartan ja kompassin käsittelyssä kilpailijan ohjeiden mukaan, mutta ei tehtävien
ratkaisemisessa. Noudattakaa liikennesääntöjä!

Tulokset
Online-tulokset tulevat sivulle preoresultat.se viimeisen kilpailijan lähdettyä radalle.

Valitukset ja vastalauseet
Valitusaika on 1 min siitä, kun viralliset tulokset on julkaistu. Juryn tekemistä päätöksistä
valittamisella ei ole vaikutusta.

Palkinnot
Nuorten sarjoissa kaikille kilpailijoille jaetaan palkinnot. Aikuisten sarjoissa tavarapalkinnot
muutamalle parhaalle ja kiertopalkinto voittajalle

Pysäköinti
Pysäköinti Turussa sopivaksi katsomassanne mielellään laillisessa paikassa. Kilpailukeskuksen
vieressä on parkkihallin sisäänajo, mutta henkilökulku halliin/hallista on noin 1 km päässä.

Nollatoleranssi
Kaikissa kilpailuissa käytetään seuraavaa nolla-toleranssia: Tehtävän vastaus on nolla (Zero), kun
lähin lippu on vähintään 2 metrin päässä oikeasta. Nollat on kuitenkin pyritty tekemään hyvin
selkeiksi.

Yöharjoitus
Harjoituksen tarkempi ohjeistus annetaan suullisesti lähtöpaikalla. Harjoituksessa ei ole aikarastia.

COVID-19
Kilpailussa noudatetaan seuraavia järjestäjien määräyksiä:

1. Aikarastiasemalle jonotettaessa sekä kilpailukeskuksen sisätiloissa toivotaan
käytettävän kasvomaskia

2. Ennen aikarastiasemalle saapumista eli odotuspaikalla on käytettävä käsidesiä
3. Kilpailuun ei saa osallistua sairaana

Muistakaa pitää turvavälit myös kilpailun aikana.

Hyvää kilpailua!


