Midnight Sun Rogaining
Yöttömän Yön retkisuunnistus
20.6.2014 Naava, Pyhä
Kilpailuohjeet
Tapahtumassa noudatetaan 1. järjestäjien ohjeita ja 2. kansainvälisen Rogaining-järjestön IRF:n sääntöjä.
Kisakeskus
Info
Ruokailut
Peseytyminen
Huoltoteltta
Lähto ja maali

Luontokeskus Naava (kartta)
Luontokeskus Naavan sisätiloissa
Cafe Loimu, Naava
Ei pesupaikkaa
Luontokeskus Naavan edessä
Latujen lähtöportti Naavan länsipuolella

Maasto

Pyhätunturin, Kapustan ja Soutajan välinen maasto Pyhän matkailukeskuksen ympärillä.
Pääosin hyväkulkuinen tunturi- ja kangasmaasto, jossa risteilevät Pyhän retkeilyreitit
taukopaikkoineen. Tunturien laet ovat kivisiä, kivikot on merkitty karttoihin. Erityisesti sateella ne ovat
vaikeakulkuisia ja liukkaita. Maasto on osittain Pyhä-Luoston kansallispuistoa.

Huom! Sisätiloihin ei piikkareilla tai nastareilla!

Kielletyt alueet Tonttialueet on merkitty tummanvihreällä. Niiden läpi kulkeminen on kielletty.
Kaavateiden käyttäminen tonttialueilla on sallittu.
Karttaan on merkitty muut kielletyt alueet violetilla vinoviivoituksella.
Niitä ovat kansallispuiston tuntureiden väliset jyrkkärinteiset kurut,
jotka ovat kivirakan takia vaarallisia liikkua ja joissa on uhanalaista lajistoa.
Isokurun läpi kulkevan merkityn vaellusreitin käyttäminen on sallittua.
Kartta

Kartta on osittain ajantasaistettu peruskartta 1 : 40 000, laservärituloste, koko A3.
Kartta on muovisuojuksessa. Käyräväli 5 m. Kartta jaetaan kaikille.

Rastit

Rasteja on 38 kpl. Ne on merkitty maastoon valko-oranssein suunnistuslipuin.
Rastin numero on välillä 30-152 ja ilmaisee samalla rastin pistearvon.

Rastimääritteet Rastimääritteet (kuvalliset ja sanalliset) jaetaan erikseen (yksi/joukkue).
Rastimääritteiden yhteydessä on tietoja rastipisteistä ja ympäristöstä.
Aikataulu

Lähtö

9:00 Kisakeskuksen info avautuu
11:00 12 h sarjan karttojen jako
12:00 12 h sarjan yhteislähtö
15.00-18.00 3 h sarjan lähtö (non-stop)
17:00 6 h sarjan karttojen jako
18:00 6 h sarjan lähtö
21:30 3 h sarjan palkintojen jako
24:00 6 h ja 12 h sarjan maaliintulo
21:30 6 h ja 12 h sarjojen palkintojenjako
Maali sulkeutuu 30 min kunkin sarjan maaliintuloajan jälkeen ko. sarjan osalta
Lähtö tapahtuu kahtena yhteislähtönä klo 12:00 ja 18:00 järjestäjien lähtömerkistä.
Lähtöpaikka on latujen lähtöportti Naavan länsipuolella.
EMIT-kilpailukortti nollataan ennen lähtöä järjestäjien ohjeiden mukaisesti.

Leimaus

Leimaus rasteilla tapahtuu elektronisella EMIT-leimausjärjestelmällä. Yksi kortti/joukkue.
Lähtöpaikalla on mallirasti ja neuvotaan EMITin käyttö, mikäli se ei ole ennestään tuttua.
Joukkueet eivät saa pysähtyä lepäämään 100 metrin läheisyydelle rastipisteestä
ellei rastipisteenä ole taukopaikka (laavu tai kota).
Joukkueiden kaikkien jäsenten on käytävä rasteilla
ja liikuttava koko tapahtuman ajan enintään 30 m päässä toisistaan.

Maali

Joukkueet ilmoittautuvat maalissa maksimiaikaan mennessä.
Myöhästyminen tuottaa 10 pisteen sakon jokaisesta alkavasta minuutista.
Yli 30 min myöhästyminen aiheuttaa joukkueen hylkäämisen.

Huolto

Ruokailu (keitto, leivät, vesi, mehu, kahvi) on mahdollista klo 11-01.
Ruokaa saa Cafe Loimussa ruoka- ja kahvilipuilla, jotka ovat kilpailumateriaalissa.
Huoltoteltassa juomavettä, eväitä ja välipalaa.
Alueen virtaavat vedet ja lähteet ovat juomakelpoisia.
Tulenteko on sallittu vain alueen huolletuilla taukopaikoilla, joissa on myös tulipuuta.
Kilpailukeskuksessa käytössä ovat Naavan WC:t.
Maastossa suositellaan käytettäväksi taukopaikkojen ja latukahviloiden WC:itä.
Kahvila Kopara on auki klo 15:00 saakka.
Peseytyminen omissa tiloissa.

Turvallisuus

Jokaisella joukkueella tulee olla ensiapuvälineistöä ”reppupakkaus” mukana.
Joukkueella on oltava yksi kännykkä mukana vesitiiviisti suojattuna.
Kisapaikalla on ensiaputaitoinen henkilö ja ensiapuvälineitä.
Rastimääritteissä on hätänumero ja järjestäjän puhelinnumero.
Tarvittaessa järjestäjät noutavat kilpailualueen tiestöltä autolla.
Järjestäjillä on vastuuvakuutus. Kilpailijoille suositellaan tapaturmavakuutusta.

Tulokset

Tulokset ovat tulostaululla välittömästi maksimiajan päätyttyä.
Kilpailun jälkeen tulokset löytyvät tapahtuman internet-sivuilta.

Palkinnot

Muistopalkinto maalissa kaikille osanottajille.
12 h ja 6 h yleisissä sarjoissa palkitaan 3 parasta joukkuetta.
12 h ja 6 h nuorten ja veteraanien sarjoissa palkitaan voittajajoukkueet.
3 h kuntosarjassa arvotaan palkinto 1 joukkueelle.
Palkintojenjako kunkin sarjan osalta ½ h maaliintuloajan jälkeen.

Apuvälineet

Kompassin käyttö on sallittu.
Matkapuhelimen kuljettaminen mukana on sallittu hätätapauksia varten.
GPS-laitteiden käyttö on kielletty (myös matkapuhelimessa olevan),
paitsi 3 h kuntosarjassa, missä GPS-laitteen käyttö on sallittu.

Toimihenkilöt Kilpailun johtaja
Yhteystiedot Ratamestarit
Huoltopäällikkö
Tiedotusvastaava

Anne Onnela
Pertti Itkonen ja Kari Mähönen
Kerttu Kanerva
Pentti Poikela

Internet

www.laverastit.fi/luosto2012/

Tervetuloa!

Lapin Veikot ry

