KILPAILUKUTSU

Kymenlaakson Kompassi-cup 2. osakilpailu
Huutjärvellä keskiviikkona 11.5.2022
Tervetuloa lasten ja nuorten matalan kynnyksen
suunnistustapahtumaan!
Tämä Kompassi-cup toteutetaan lähikilpailuna. Lähikilpailussa
noudatetaan SSL:n Lähikilpailun sääntöjä sekä Suunnistuksen lajisääntöjä
niiltä osin kuin näissä säännöissä määrätään sekä järjestäjän ohjeita.
Kilpasarjat:
Kultakompassi-cup:
H14, D14
(Erilaisia reitinvalintoja eritasoisille suunnistajille)
Hopeakompassi-cup:
H12, H12TR, D12, D12TR
(Helpot radat)
Pronssikompassi-cup 10v:
H10, H10RR, D10, D10RR
(Erittäin helpot radat)
Pronssikompassi-cup 8v:
H8RR, D8RR
(Erittäin helpot radat)
RR=rastireittirata: maastossa on yhtenäinen nauha, jonka varrella rastit
ovat. Reitin varrella on oikaisumahdollisuuksia, joita saa käyttää
hyväkseen.
TR= tukireittirata: maastossa on sama nauha kuin RR-radalla, mutta
rastit eivät sijaitse sen varrella, vaan läheisyydessä. Viitoitusta voi
käyttää hyväkseen tai suunnistaa siitä välittämättä rastilta toiselle.
Cup-pistelaskujärjestelmä: Kilpailusarjoja on 12, mutta cup-pisteet
lasketaan 8 sarjassa, koska suorien ja viitoitettujen ratojen pisteet
yhdistetään. Hopeakompassi-ikäisissä 12 ja 12TR sarjojen pisteet
yhdistetään siten, että jokaisessa cup-osakilpailussa suoran radan
maksimipisteet ovat 10 ja TR-radan maksimipisteet 5. Pronssikompassiikäisissä 10 ja 10RR sarjojen pisteet yhdistetään siten, että jokaisessa
cup-osakilpailussa suoran radan maksimipisteet ovat 10 ja RR-radan

maksimipisteet 8. Kaikki osallistujat saavat aina vähintään yhden pisteen,
oli suoritus hyväksytty tai hylätty. Tarkempi kuvaus pistelaskusta tämän
dokumentin liitteessä.
ForFun-sarjat:
ForFun-sarjoihin osallistuminen ei vaadi kilpailulisenssiä eikä
ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautuminen tapahtumapaikalla infossa.
Radan voi kiertää yksin tai yhdessä, tuloksissa julkaistaan vain
osallistujien nimet.
Saattaja- / kaverisarja: Voit suunnistaa minkä rahansa kilparadan omaan
tahtiin kilpasarjojen jälkeen.
Rastiralli: Leimausrata perheen pienimmille kilpailukeskuksen
välittömässä läheisyydessä.
Maasto: Kilpailut pidetään Huutjärven koulun läheisyydessä, jossa
Kärsäjärven eteläpuolella oleva metsäalue ja sorakuoppa luovat
turvallisen ympäristön harjoitella suunnistamista.
Matkat: Keskimatkat
Ilmoittautuminen: Kilpasarjoihin osallistuminen edellyttää, että
suunnistajalla on kilpailulisenssi. Kilpasarjoihin ilmoittaudutaan
ensisijaisesti SSL:n IRMA-palvelun kautta tai sähköpostilla
mikko.kiiski@iki.fi. Osanottomaksut samanaikaisesti sähköpostiilmoittautumisen kanssa Kymin Suunnistajat ry:n tilille FI77 5172 0220
0249 22. Laita viestikenttään osallistujan nimi, sarja ja mahdollinen
seura. Ilmoittautumisten oltava perillä viimeistään 8.5.2022 kello 24.00
mennessä. ForFun -sarjoihin osallistuminen ei edellytä lisenssiä ja
ilmoittautuminen tapahtuu paikan päällä.
Osanottomaksut: Kilpasarjat 10 €/hlö. ForFun- sarjat 5 €/hlö tai 10
€/yhdessä kulkeva ryhmä. Rastiralli on maksuton. Osanottomaksut
maksettava samanaikaisesti ilmoittautumisen yhteydessä IRMA:ssa tai
muuta kautta ilmoittauduttaessa Kymin Suunnistajat ry:n tilille FI77 5172
0220 0249 22.

Leimaustapa: Käytössä on Emit-leimaus. Mikäli kilpailija ei ilmoita Emitnumeroaan ilmoittautumisen yhteydessä, järjestäjä varaa vuokrakortin.
Vuokrakortin maksu 2 € ja nouto infosta. ForFun -sarjoihin järjestäjä
varaa Emit-kortteja lainattavaksi.
Lähtö: Lähdöt klo 18.00 alkaen. Lähtöajat julkaistaan kilpailusivulla
10.5.2022 klo 19:00 mennessä. Matkaa tapahtumakeskuksesta lähtöön
on n. 350 m.
Kilpailuohje: Alustava kilpailuohje julkaistaan tapahtumasivuilla
osoitteessa https://www.kyminsuunnistajat.fi/kymenlaakson-kompassicup-11-5-2022/.
Kartta: Sprinttisuunnistuskartta Huutjärven koulu 1:5000 käyräväli on
2,5m valmistusvuosi 2011, tulostekoko A4/A5. Kartta on
muovisuojuksessa.
Opastus ja paikoitus: Kilpailukeskuksen osoite: Huutjärventie 56,
49210 Pyhtää. Paikoitus kilpailukeskuksen tuntumassa enintään 200 m
kilpailukeskuksesta.
Toimihenkilöt:
Kilpailunjohtaja Sari Kaitanen, sari.kaitainen@gmail.com
Valvoja Ville Seppälä
Ratamestari Lassi Kaitainen
Tulospalvelu Mikko Kiiski
Lähtö Markku Hienonen
Info Tiina Paavola
Tiedotus Mikko Kiiski, mikko.kiiski@iki.fi, 0500 655 071
Tuomarineuvosto kootaan tarvittaessa

LIITE
Kompassi-cup pistejärjestelmä (kilpasarjat)
Alueelliset Kompassi-tapahtumat ovat matalan kynnykset
kilpailutapahtumia. Keskeisintä on, että 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 sitouttava tavoite. Toivommekin vanhemmilta rentoa ja
iloista suhtautumista lasten kilpailemiseen
Kymenlaakson alueella keväästä syksyyn käytäviä cup-osakilpailuja on 5
kpl, joista loppupisteet lasketaan 4 parhaan kilpailun osalta. Kolme
parasta palkitaan Kompassi-mitalein, jotka jaetaan syyskuussa viimeisen
tapahtuman yhteydessä.
Kilpailusarjoja on 12, mutta cup-pisteet lasketaan 8 sarjassa, koska
suorien ja viitoitettujen ratojen pisteet yhdistetään. Hopeakompassiikäisissä 12 ja 12TR sarjojen pisteet yhdistetään siten, että jokaisessa
cup-osakilpailussa suoran radan maksimipisteet ovat 10 ja TR-radan
maksimipisteet 5. Pronssikompassi-ikäisissä 10 ja 10RR sarjojen pisteet
yhdistetään siten, että 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, että suunnistaja kerää saman cup-sarjan
pisteitä, vaikka vaihtaisi kilpailusarjaa kauden aikana viitoitetulta radalta
suoralle radalle tai vaihtelisi kilpailusarjaa osakilpailukohtaisesti (esim.
kilpailun luonteen tai maaston vaativuuden mukaan).

Katso tarkemmin: Kompassi-cup pisteytys 2022 (B-malli)
Pisteytys julkaistaan: O-Skills.fi - Kilpailusarjat, O-Skills.fi - Kompassicup
2022 - B-malli
Lisätietoa: Alueelliset Kompassi-tapahtumat | (suunnistusliitto.fi)

