Kangasala SK järjestää
SM-Keskimatka R2 la 15.9.2012 Kangasalla
Kilpailussa noudatetaan suunnistuksen lajisääntöjä ja SM-kisojen erillisohjeita.
SM-kilpailujen erillisohjeet löytyvät SSL:n nettisivuilla: http://www.suunnistusliitto.fi/ (/kilpailu/säännöt ja
ohjeet)
Sarjat ja osallistumismaksut: H35-H70 (karsinta- ja loppukilpailut) osallistumismaksu 31,00 €, H75-H85,
D35-D80 (suora loppukilpailu) osallistumismaksu 21,80 €.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen Suunnistusliiton IRMA-tietojärjestelmää käyttäen viimeistään to 6.9.2012.
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava Emit -kilpailukortin numero, tiedon puuttuessa järjestäjä varaa
Emit -kortin hintaan 5 euroa, joka maksetaan infossa korttia noudettaessa.
Kilpailuun ei oteta jälki-ilmoittautuneita eikä myöhästyneitä ilmoittautumisia huomioida. Kilpailijoiden on itse
varmistettava lähtöluettelosta kilpailukelpoisuutensa. Ilmoittautuneitten luettelo on nähtävissä
ilmoittautumispalvelussa ja lähtöluettelo arvonnan jälkeen kisasivuilla.
Lähtöjärjestys ja jako karsintaryhmiin:
Lähtöjärjestelyt tehdään SM-kilpailun erillisohjeen mukaisesti.
Lähdöt
Ensimmäinen lähtö karsintakilpailussa on klo 9.30 (lähtöön matkaa 700m). B-loppukilpailut alkavat
ryhmälähtöinä klo12:30 (lähtöön matkaa 1400 m). A-finaalit alkavat klo 13:30 (lähtöön matkaa D75-80 ja
H85 700 m, muilla 1400 m).
Karsinnan ja suorana loppukilpailuna käytävien sarjojen sekä B-loppukilpailun lähtöajat ovat nähtävissä
kilpailujen internetsivuilla: http://sm2012.kangasalask.fi/ kisaviikolla. Kisasivuilla nähtävillä myös muiden Afinaalien sarjojen ensimmäiset lähtöajat.
Opastus
Tampere – Orivesi väliltä valtatieltä 9 n.21 km Tampereelta (Säynäjärventie), josta ajoaika
kilpailukeskukseen 15 min. Katso kisasivuilta tarkentuvaa opastusta. Huom. Palonkyläntie muutetaan
kisapäiväksi yksisuuntaiseksi. Opasteet paikalla perjantaina 14.9.2012 klo 18.00.
Pysäköinti
Kilpailukeskuksen läheisyydessä nurmipelloilla, matkaa kilpailukeskukseen 200-800 m. Varapysäköinti
paikallistien varressa, matkaa kilpailukeskukseen 900-2500 m. Pysäköintimaksu 3 €.
Kilpailukeskus
Kilpailukeskus maasto-olosuhteissa puidulla viljapellolla. Kisaravintolassa on ruokailumahdollisuus.
Muksula avoinna la 8.30-16.30. maksu 5€ /muksu. Pukeutumis- ja peseytymistilat ovat kenttäolosuhteissa,
lämmin vesi.
Majoitus
Majoitusvaihtoehtoja: http://sm2012.kangasalask.fi/
Kartta
Mittakaava 1:10.000, A4, käyräväli 5 m, 6-värinen, painatus 8/2012.
Leimausjärjestelmä
Leimausjärjestelmä Emit. Vuokrakortteja on saatavana infosta 5 € kpl. Kadonneesta Emit-kortista perimme
60 € korvauksen.
Maasto
Kilpailumaasto on yhtenäinen Hankavuoren länsi- ja eteläpuolinen maastoalue. Maastopohja pääosin
hyväkulkuista talousmetsää, korkeuserot enimmillään 40 m.
Alue on harjoittelu- ja kilpailukiellossa SM-kilpailuun asti.
Kielletty alue on näkyvissä kilpailun kotisivuilta.
Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja Mikko Heikkinen, ratamestari Jukka Kujanpää, SSL:n TA Juhani Jaskari, ratavalvoja Jari
Kymäläinen.
Tiedottaja Jarmo Tanskanen, 050 5536899, sm-info@kangasalask.fi
Tervetuloa Kangasalle
Kangasala SK

