KILPAILUKUTSU

Varsinais-Suomen Kompassi-cup 2. osakilpailu
Salon Isohärjänmäessä istaina 17.5.2022
Tervetuloa lasten ja nuorten matalan kynnyksen suunnistustapahtumaan!
Tämä Kompassi-cup toteutetaan lähikilpailuna. Lähikilpailussa noudatetaan SSL:n
Lähikilpailun sääntöjä sekä Suunnistuksen lajisääntöjä sekä järjestäjän ohjeita.
Kilpasarjat:
Kultakompassi-cup:
Hopeakompassi-cup:
Pronssikompassi-cup 10v:
Pronssikompassi-cup 8v:

H14, D14 (Erilaisia rei nvalintoja eritasoisille suunnistajille)
H12, H12TR, D12, D12TR (Helpot radat)
H10, H10RR, D10, D10RR (Eri äin helpot radat)
H8RR, D8RR (Eri äin helpot radat)

Cup-pistelaskujärjestelmä:
Kilpailusarjoja on 12, mu a cup-pisteet lasketaan 8 sarjassa, koska suorien ja viitoite ujen
ratojen pisteet yhdistetään. Hopeakompassi-ikäisissä 12 ja 12TR sarjojen pisteet
yhdistetään siten, e ä jokaisessa cup-osakilpailussa suoran radan maksimipisteet ovat 10 ja
TR-radan maksimipisteet 5. Pronssikompassi-ikäisissä 10 ja 10RR sarjojen pisteet
yhdistetään siten, e ä jokaisessa cup-osakilpailussa suoran radan maksimipisteet ovat 10 ja
RR-radan maksimipisteet 8. Kaikki osallistujat saavat aina vähintään yhden pisteen.
ForFun-ak vitee t:
Saa aja-/kaverisarja: RRS, TRS, 12S, 14S
Voit suunnistaa iästä riippuma a minkä rahansa kilparadan kilpasarjojen jälkeen vapailla
lähtöajoilla (sarjasta riippuen n. klo 18.30-). Radan voi kiertää yksin tai yhdessä kaverin tai
saa ajan kanssa. Osallistuminen ei vaadi kilpailulisenssiä. Ilmoi autuminen mieluiten
ennakkoon IRMA:ssa tai tämän linkin kau a. Myös tapahtumapaikalla infossa
ilmoi autuminen on mahdollista.
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Ankku-hirven ras ralli: Lyhyt satusuunnistus perheen pienimmille tapahtumakeskuksen
läheisyydessä. Ei ennakkoilmoi autumista eikä osallistumismaksua. Lisäksi voit testata
nopeu asi aina suositulla leimausradalla.

Maasto: Kilpailualueena on ulkoilualue, jota halkoo pururata. Alueella on paljon polkuja ja
maaston kulkukelpoisuus on hyvä. Maasto antaa mahdollisuuden vauhdikkaaseen
etenemiseen. Pisimmillä radoilla on hyödynne y myös pururadan ulkopuolista kapeaa
rinnealue a.
Matkat: Keskimatkat
Ilmoi autuminen: Kilpasarjoihin ilmoi audutaan IRMA-palvelun kau a tai tarvi aessa
sähköpos lla risto.kivinen@resul ellows.com Ilmoi autumisten oltava perillä viimeistään
14.5.2022 kello 24.00 mennessä. ForFun -sarjoihin osallistuminen ei edellytä lisenssiä ja
ilmoi autuminen tapahtuu suoraan Irma-palveluun, tämän linkin kau a tai paikan päällä
infoon.
Osano omaksut: Kilpasarjat 10 €/hlö. ForFun- sarjat 5 €/hlö. Ankku-hirven ras ralli on
maksuton. Osano omaksut makse ava ilmoi autumisen yhteydess IRMA:ssa.
Sähköpos lla ilmoi audu aessa maksu Angelniemen Ankkuri ry:n tilille FI07 5410 5010 0010
08. Laita vies ken ään osallistujan nimi, sarja ja mahdollinen seura. Kun ilmoi audut
kisapaikalla saa aja- / kaverisarjoihin voi ilmoi autumisen maksaa infoon (käteinen, kor ,
MobilePay).
Leimaustapa: Käytössä on Emit-leimaus. Mikäli kilpailija ei ilmoita Emit-numeroaan
ilmoi autumisen yhteydessä, järjestäjä varaa vuokrakor n. Vuokrakor n maksu 2 € ja
nouto infosta. ForFun -sarjoihin järjestäjä varaa Emit-kor eja laina avaksi.
Lähtö: Kilpasarjojen lähdöt klo 17.45–18.45. Lähtöajat on vara avissa su 15.5 klo 12 - ma
16.5. klo 12. Tämän jälkeen valitsema a jä äneiden lähtöajat määrätään satunnaises . Lähtöajat
julkaistaan ma iltana 16.5. Matkaa tapahtumakeskuksesta lähtöön on n. 300 m.
Saa aja- / kaverisarjojen lähdöt vapailla lähtöajoilla sarjasta riippuen klo 18.30–19.00.
Kilpailuohje: Alustava kilpailuohje julkaistaan tapahtumasivuilla osoi eessa
angelniemenankkuri.com
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Kar a: Suunnistuskar a 1:7500, päivitys 4/2022, tulostekoko A5. Kar a on
muovisuojuksessa.

Opastus ja paikoitus: Opastus Elmerannan en ja Isohärjänkadun risteyksestä.
Kilpailukeskus Isohärjänkadun päässä olevalla kentällä. Paikoitus kilpailukeskuksessa tai sen
läheisyydessä (kadunvarsipaikoitus).
Toimihenkilöt:
Kilpailunjohtaja Ville Lehtonen, lehtovil@gmail.com, 040 7323 228
Valvoja ja Tuomarineuvosto Simo Tuomala, PePe
Ratavalvoja Vesa Elovaara
Ratamestari ja edotus Anu Reiman, anu.reiman@salo.salonseutu. , 044 0220 765
Tulospalvelu Risto Kivinen Resul ellows, 044 0583 583
Lähtö Mari Paganus-An onen
Info Sari Huuhka, huuhka.sari@gmail.com, 044 770 1411
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Kompassi-tapahtumat ovat Suomen Suunnistusliiton alle 14-vuo aiden lasten ja nuorten
matalan kynnyksen suunnistustapahtumatuote. Lisä etoa:
Kompassi-tapahtumat | (suunnistuslii o. )
Alueelliset Kompassi-tapahtumat | (suunnistuslii o. )
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Kompassi-tapahtumat ovat Suomen Suunnistusliiton alle 14-vuo aiden lasten ja nuorten
matalan kynnyksen suunnistustapahtumatuote. Lisä etoa:
Kompassi-tapahtumat | (suunnistuslii o. )
Alueelliset Kompassi-tapahtumat | (suunnistuslii o. )

LIITE
Kompassi-cup pistejärjestelmä (kilpasarjat)
Alueelliset Kompassi-tapahtumat ovat matalan kynnykset kilpailutapahtumia. Keskeisintä
on, e ä lapset pääsevät suunnistamaan mielekkäitä ratoja omaan osaamisen nähden.
Menestyminen tai sijoitukset eivät ole alkuvaiheen tärkein tavoite, vaan olennaista on
lapsen kilpailemisessa ilo, omaehtoisuus ja aikuisen tuki.
Kompassi-cupissa pisteytys ei tulisi siis nousta turhan suureen osaan aikuisten puheissa,
vaan keskiössä on Kompassi-cupin osallistumiseen innostava ja sitou ava tavoite.
Toivommekin vanhemmilta rentoa ja iloista suhtautumista lasten kilpailemiseen
Alueen nimi alueella keväästä syksyyn käytäviä cup-osakilpailuja on 5 kpl, joista
loppupisteet lasketaan 4 parhaan kilpailun osalta. Kolme parasta palkitaan Kompassimitalein, jotka jaetaan....
Kilpailusarjoja on 12, mu a cup-pisteet lasketaan 8 sarjassa, koska suorien ja viitoite ujen
ratojen pisteet yhdistetään. Hopeakompassi-ikäisissä 12 ja 12TR sarjojen pisteet
yhdistetään siten, e ä jokaisessa cup-osakilpailussa suoran radan maksimipisteet ovat 10 ja
TR-radan maksimipisteet 5. Pronssikompassi-ikäisissä 10 ja 10RR sarjojen pisteet
yhdistetään siten, e ä jokaisessa cup-osakilpailussa suoran radan maksimipisteet ovat 10 ja
RR-radan maksimipisteet 8.
Kultakompassi-cup: H14, D14
Hopeakompassi-cup: H12&H12TR, D12&D12TR
Pronssikompassi-cup 10v: H10&H10RR, D10&D10RR
Pronssikompassi-cup 8v: H8RR, D8RR
Tämä malli mahdollistaa, e ä suunnistaja kerää saman cup-sarjan pisteitä, vaikka vaihtaisi
kilpailusarjaa kauden aikana viitoitetulta radalta suoralle radalle tai vaihtelisi kilpailusarjaa
osakilpailukohtaises (esim. kilpailun luonteen tai maaston vaa vuuden mukaan).
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Katso tarkemmin: Kompassi-cup pisteytys 2022 (B-malli)
Pisteytys julkaistaan: O-Skills. - Kilpailusarjat, O-Skills. - Kompassicup 2022 - B-malli
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Lisä etoa: Alueelliset Kompassi-tapahtumat | (suunnistuslii o. )

