Pyöräsuunnistuksen Keski-Suomen Am-kilpailut Jämsänkoskella
5.6.2022
1. Toimihenkilöt
Kilpailun johtaja
Ratamestari

Maaret Rantanen
Tuomo Marttinen

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä lisättynä järjestäjien antamilla ohjeilla. Oikominen on
sallittua

2. Kilpailumaasto ja ajourat
Kilpailualueella on maltilliset korkeuserot, vaikka muutama harjurinne ja suppa saattaa reitille osua.
Alue on pääasiassa harju- ja kangasmaastoa, lisänä hiekkakuoppa ja enduro-/motocrossalue. Polkuja
on vähintäänkin kohtuullisesti.
Enduro-/motocrossalueella on järkyttävä määrä uria, pieni hakkuutyömaa ja mahdollisesti myös
moottoripyöräilijöitä, joten sinne ei ole viritelty rasteja ja reitinvalinnoin pahimmat alueet on
muutenkin helppo kiertää. Pääurat ovat kyllä hyvin ajettavissa.
Metsäkoneurat saattavat osalla aluetta aiheuttaa sekaannusta, mutta jos uralla on risuja, sitä ei ole
merkattu. Kyseinen alue selviää lähdön mallikartasta. Ja suunnistusperusteet oikealle rastille kyllä
löytyvät.
Tarkkana liikennesääntöjen kanssa! Muistakaa oikeanpuoleinen liikenne; sekä yleisillä- että
metsäteillä ja myös poluilla, sillä vastakkain ajelulta ei voi välttyä.
Alueella on frisbeegolf-rata ja muutenkin paljon muita ulkoilijoita, joten huomioikaa myös muut
liikkujat!

3. Kartta
Kaikissa sarjoissa pyöräsuunnistuskartta ”vanhoilla” merkeillä, neliportainen
ajokelpoisuusluokittelu, käyräväli 5m, koko A3, mittakaava 1:10 000 (pieni varaus vielä kartan
kokoon), päivitetty 5/2022. Rastitunnukset ovat rastin järjestysnumeron perässä.
Muutamissa kohdissa leveä ura on merkattu kapeammaksi, jotta kartassa säilyy edes jonkinlainen
selkeys. Mikä on yllättävää, kun ottaa huomioon ratamestarin sekavuuden.

4. Ratojen pituudet (suunnilleen lyhintä reittiä pitkin mitattuna).
A-rata 14km (H21-60, H18-20)
B-rata 10km (H65-70, H17, D21-D50, D20)
C-rata 7,5km (H75, H15, D17)
D-Rata 6,5 (H13, D60-65, D13-15)

E-rata 5km (HD11)

5. Kilpailukeskus
Kilpailukeskus on Jämsänkosken jäähallilla. Ei pukeutumis- ja pesutiloja, wc:t löytyy. Pysäköinti
kilpailukeskuksessa.
Jos/kun kahvihammasta kolottaa, niin apu löytyy kilpailukeskuksen kahviosta.

6. Rastit ja leimaus
Perinteinen emit-leimaus! Rastit ovat sijoitettu ajouran viereen, leimasin on puu- tai metallitolpassa
mallirastin mukaisesti (mallirasti kilpailukeskuksessa). Käytössä maalileimaus eli LEIMATKAA
MAALISSA! Viimeiseltä rastilta maaliin ei ole viitoitusta!

7. Kilpailunumerot
Ei numeroita

8. Lähtö ja varusteiden tarkastus
Pyöräilykypärän käyttö on kaikissa sarjoissa pakollinen.
Lähtö on jäähallin takana, matkaa n. 100m. K-piste lähdössä! Kilpailijan on hyvä varmistaa
Emit-kilpailukorttinsa toiminta.
LÄHDÖT KUNTORASTITYYLIIN OMAVALINTAISEEN AIKAAN ALKAEN KLO 11.00.
LÄHTÖ VIIMEISTÄÄN KLO 14.00!

Samalle radalle lähtevien ero on vähintään 2min.
Kilpailija saa kartan minuutti ennen lähtöä. n.5 sekuntia ennen lähtöä laitetaan emit-kortti
lähtöleimasimeen ja lähtö tapahtuu, kun kortti irtoaa leimasimesta.

9. Kuntoradat
Kuntorastien ilmoittautuminen infoon. Lähtö- ja maali samat, kuin kilpailussakin. Myös
kuntosarjassa on kypäräpakko!
Kuntoratojen pituudet samat, kuin itse kilpailussa.

10. Kielletyt alueet
Karttaan merkityt alueet (muutama pätkä isoa tietä), sekä tietenkin tontit. Ja vaikka miten
tekisi mieli ajamaan päällystetylle tielle, niin jos se on merkattu kielletyksi, niin se on
kielletty!

Pyörien testaus ja verryttelyajo on sallittu vain kilpailukeskukseen johtavalla tiellä, sekä
Jämsänkoskelle ja/tai Jämsään menevällä tiellä.

11. Keskeyttämiset
Keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa.

12. Ensiapu
Ensiapupiste kilpailukeskuksessa.

13. Palkinnot
Keski-Suomen aluemestaruusmitalit jaetaan myöhemmin, savun hälvettyä.

Tervetuloa!
Jämsä Retki-Veikot

