Kilpailukutsu
Suunnistava Uusimaa Ry:n avoin keskimatkan aluemestaruuskilpailu ja
nuorten EM- ja MM-näyttökilpailu lauantaina 11.5.2019 Hausjärven Nyryssä.
Sarjat:
−
−

Aluemestaruuskilpailussa D/H 13 - D80 ja H85
EM- ja MM-näyttökilpailussa D/H16 ja D/H20

Sarjojen D/H 15 – 20 osalta aluemestaruuskilpailun tulokset poimitaan näyttökilpailun tuloksista. Eli kaikki
sarjoihin H/D15-20 ilmoittautuneet osallistuvat automaattisesti myös näyttökilpailuun sarjoissa H/D16 ja
HD/20.

Alueen ulkopuolisten osallistuminen:
Alueen seuroihin kuulumattomat voivat osallistua kilpailuun. He eivät kilpaile AM-mitaleista mutta kilpailevat
samoissa sarjoissa alueen kilpailijoiden kanssa.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumiset ensisijaisesti IRMA-palvelun kautta tai sähköpostilla osoitteeseen
kilpailu@hyvinkaanrasti.fi Ilmoittautumisten on oltava perillä viimeistään maanantaina 6.5.2019 klo 24.00.

Matkat:
Arvioidut voittoajat ovat suunnistuksen lajisääntöjen mukaiset.

Harjoituskieltoalue:

Kilpailualue on julistettu harjoittelukieltoon 10/2018.

Lähdöt ja lähtökynnys:
Kilpailussa on kaksi lähtöä:
• AM-kisasarjoilla Lähtö 1, matkaa noin 1,2 km
• nuorten EM- ja MM-näyttösarjoilla (H/D16-20) Lähtö 2, matkaa noin 1,8 km.
Ensimmäiset lähdöt klo 11.00. EM- ja MM-näyttökisan sarjoilla (Lähtö 2) on käytössä lähtökynnys, jonka
valvottu sulkuaika on klo 11.20. Matkaa noin 1,5 km. Lähtökynnyksellä on sateen varalta katettua tilaa
rajoitetusti. WC:t on. Lähtökynnykseltä on varustekuljetus kilpailukeskukseen.

Lähtöluettelo ja kilpailuohjeet:
Julkaistaan kisasivuilla viimeistään torstaina 9.5.2019.

Kartta:
Kartta on Arvo Paulinin käsialaa, ja se on tehty vuoden 2017 R2 SM-viestiin. Päivitykset 04/2019.
Mittakaavat:
− 1:10 000 sarjat alle H/D50
− 1:7 500 sarjat H/D50 ja yli

Opastus ja pysäköinti:
Opastus Kuruntien (tie nro 2894) ja Nyryntien (tie nro 11717) liittymästä. Opastus on paikoillaan klo 09.30
alkaen. Liikenne ohjataan kilpailupaikalle yksisuuntaisena Nyryntien eteläpäästä. Opastusta on
ehdottomasti noudatettava, ja kyläpoliisi valvoo sen noudattamista. Pysäköinti tien varressa.
Kävelyetäisyys kilpailukeskukseen on enintään n. 1,8 km. Suositellaan kimppakyytejä.

Kahvio:
Kilpailukeskuksessa on kahvio, jossa tarjolla kahvia/teetä, leivonnaisia, sämpylöitä, juomia, makeisia,
grillimakkaraa ja muurinpohja-lättyjä.

Maasto:
Kisa juostaan mäntyvaltaisessa, tarkkuutta vaativassa avokalliomaastossa. Maastoalue on lisäksi pääosin
loivapiirteinen ja lähes poluton.

Palkinnot:
AM-mitalit kolmelle parhaalle sarjoittain. Näyttökilpailussa ei erillisiä palkintoja.

Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja: Aarno Saviaho, puh 0400 760 290
Ratamestari: Janne Åberg
Valvoja: Heikki Liimatainen RiSu
Tiedotus: Esko Pietari, puh. 050 573 2972
Tervetuloa suunnistamaan mukavaan maastoon, muutkin kuin uusmaalaiset!
HYVINKÄÄN RASTI RY

