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SULKAVA ROGAINING SM 2022 / BULLETIN 2 15.7.2022

Rogaining SM 2022 kilpailu
Rogaining -suunnistuksen Suomenmestaruuskilpailu 2022 kilpaillaan Sulkavalla Partalansaaressa
Suomen Rogainingliiton (Rogaining Finland ry) ja Northern Adventure Teamin isännöimänä.
Tapahtuma toimii myös vuoden 2023 Suomessa järjestettävien EM-kilpailuiden esikisana.
Kilpailussa noudatetaan IRF:n sääntöjä.

Virallisen SM-kilpailun yhteydessä kilpaillaan Suomen partiolaisten, Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja
reserviläisurheiluliiton rogaining mestaruuskilpailut.

Kilpailukeskus
Sijaitsee Partalansaaressa Kaartilankosken kylätalolla.
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?
lang=fi&share=customMarker&n=6843085.437403575&e=573464.2849847933&title=KYL%C3%
84TALO&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22:2,%22opacity%22:100%7D%5D

Parkkeeraus ja telttailu
Sijaitsee korkeintaan 1 kilometrin kävelymatkan päässä kilpailukeskuksesta. Telttailu on sallittua
kilpailukeskuksen hiekkakentällä. Avotulen teko on kielletty.

Kilpailun tuomarineuvosto
Kilpailun johtaja Harri Hollo, ratamestari Jerry Aunula, valvoja Juhani Isaksson ja kilpailijoiden
edustajana Janne Snellman / Lupus Extreme.

Hätätapauksessa toimiminen
Suosittelemme jokaisen lataamaan puhelimeen 112 aplikaation. Mikäli joukkuetta kohtaa vakava
vamma, joukkue hälyttää ENSIN apua 112 palvelusta ja sen jälkeen soittaa kartassa olevaan EA-
numeroon. Mikäli joukkuetta kohtaa kevyt loukkaantuminen, joukkue pyytää apua EA-numerosta.

Ratasuunnittelun toteuttaminen
Ratasuunnitteluun on varattu sisätiloja kylätalolta (ent kyläkoulu) noin 2,5 luokkahuoneen verran.

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6843085.437403575&e=573464.2849847933&title=KYL%C3%84TALO&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22:2,%22opacity%22:100%7D%5D
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Tapahtuman aikataulu
 

Perjantai 29.7.2022
15.00 Kilpailukeskus aukeaa ja kilpailumateriaalin jako alkaa

20.00 Kilpailutoimisto sulkee ovensa 
22.00 Hiljaisuus majoittujien teltoissa

 
Lauantai 30.7.2022

07.00 Kilpailutoimisto aukeaa ja kilpailumateriaalin jako jatkuu
08.30 Kilpailumateriaalien jako loppuu 24h sarjalle

9.00 - 11.00 Ennakkoon tilanneille aamupalaa tarjolla
09.00 - 09.45 SM-sarjan (24h) karttojen jako 

11.15 Sisäänkirjautuminen lähtöalueelle alkaa (SI nollaus ja sinetöinti sekä GPS aktivointi)
11.50 Sisäänkirjautuminen loppuu

12.00 24 tunnin sarjan startti (Sulkava Rogaining SM 2022)
12.45 Kilpailumateriaalin jako loppuu 2h & 4h sarjoille
13.00 MTB ja tossusarjan 2h ja 4h karttojen jako alkaa

13.30 Sisäänkirjautuminen lähtöalueelle alkaa MTB ja tossusarjan 2h ja 4h (SI nollaus)
13.50 Sisäänkirjautuminen loppuu

14.00 MTB ja tossusarjan 2h ja 4h sarjojen startti
16.15 MTB ja tossusarjan 2h maali sulkeutuu

16.00 - 19.00 2h & 4h ruokailu kilpailukeskuksessa
16.00 Hash House aukeaa 

18.15 MTB ja tossusarjan 4h maali sulkeutuu
19.45 Numeroiden jako loppuu 8h tossu ja 8h MTB sarjoille

20.00 MTB ja tossusarjan 8h sarjan karttojen jako alkaa
21.30 Sisäänkirjaituminen lähtöalueelle (sport ident nollaus ja sinetöinti kesä GPS aktivointi)

21.50 Sisäänkirjautuminen 8h sarjoille loppuu
22.00 MTB ja tossusarjan 8h sarjan startti

22.00 Kylätalon kahvila sulkeutuu
 

Sunnuntai 31.7.2022
06.30 MTB ja 8h tossusarjan maali sulkeutuu

05.30 - 7.30 Aamupala 8h tossu & 8h MTB sarjoille
11.00 - 13.30 kisalounas 24h sarjoille tarjolla

12.30 24 tunnin sarjan maali sulkeutuu 
13:00 Hash House sulkeutuu

14.30 Palkintojenjako
17.00 Kilpailukeskus sulkeutuu ja leiriytyminen kilpailukeskuksesssa päättyy
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Numerolapun (1 per kilpailija)
Tapahtumamuiston (putkihuivin 1 per kilpailija)
SI-tikut
nauhan SI-tikun ranteeseen kiinnittämistä varten

Leimaus kilpailussa
Kaikissa sarjoissa leimaamisessa on käytössä SI-tikut. 24h sarjassa jokainen joukkueen jäsen
saa järjestäjiltä oman leimasimen ja leimauksen tulee tapahtua 90 sekunnin sisällä joukkueen
kesken. Muilla sarjoilla 1 leimasin / joukkue.
SI-tikkujen kiinnitys tapahtuu erillisellä järjestäjiltä saatavalla sinetoitävällä rannekkeella. 

Karttojen jako
Karttojen jako tapahtuu kilpailukeskuksessa aikataulun mukaisesti. Jokainen jäsen saa oman
kartan 75cm x 75cm, rastimäärite taulukon A4 ja B2 kokoisen karttamuovin. Lisäksi joukkue saa
yhden suunnittelukartan. Rastimääritteille ei jaeta järjestäjien toimesta karttamuovia.

Kartta
Kartta on kooltaan 75cm x 75cm ja mittakaava on 1:25000, 5m käyrävälillä. Myös apukäyriä on
käytetty muotojen kuvaukseen. Kartta on päivitetty syksyllä 2021 ja keväällä 2022. Maastossa
tehdään jatkuvasti metsätöitä joten kaikki hakkuut eivät ole kartalla. Lisäksi maastosta voi löytyä
traktorin tekemiä uria, joita ei ole kartalla. Karttaan merkityt kivet ovat pääsääntöisesti yli 3 metriä
korkeita. 

Lisäkarttoja voi ostaa kilpailun jälkeen kilpailukeskuksesta hintaan 5€ / kartta.

Kartan pohjoisviivat ja pohjoisnuoli on magneettipohjoiseen.

Rastit
Rastipisteet on selkeitä pisteitä. Jokaiselle rastilla on heijastimella varustettu rastilippu ja
leimasinlaite. Rastimäärite kertoo rastilipun tarkemman sijainnin, esimerkiksi sen, millä puolella
taloa tai kiveä rasti sijaitsee. Mallirasti on kilpailukeskuksessa.
Rastit on numeroitu esim 7A, 10D ja 3G. Rastin numero ilmaisee rastista saatavan pistemäärän
(7A = 7 pistettä, 10 D = 10 pistettä 3G = 3 pistettä).

Ilmoittautuminen
Joukkueen tulee ilmoittautua kilpailukeskuksessa, ilmoittautumisen yhteydessä joukkue saa
Sulkava -paperikassin joka sisältää ainakin:

HUOM jokaisen kilpailijan tulee tuoda omat hakaneulat tai numerolappu vyö. Järjestäjä
suosittelee esim https://www.xxl.fi/zone3-triathlon-kisavyo-musta/p/1159740_1_style tai
vastaavaa numerolappu vyötä

https://www.xxl.fi/zone3-triathlon-kisavyo-musta/p/1159740_1_style
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Aamupala lauantaille 30.7. tilattavissa
Aamupalan voi tilata sunnuntaihin 17.7. alla olevasta asti linkistä. Aamupala maksetaan paikan
päällä ja se maksaa 10€ / hlö https://forms.gle/ybXeXx4bgPh4pYvN7

Vesipisteet
Kilpailun aikana kilpailijat voivat täydentää nestetasapainoa Partalansaarelaisten tarjoamista
vesipisteistä. Kaikkineen kartalla on 7 vesipistettä sekä kilpailukeskuksen huoltopiste. Vesipisteet
sijaitsevat paikallisten talojen pihapiirissä ja ovat merkitty rastilipuilla ja karttaan mukin kuvalla.
Vesipisteillä EI ole leimausta. Kunnioittakaa paikallisten rauhaa vesipisteillä. 

Eläinaitaukset
Saarella harjoitetaan aktiivista karjanhoitoa. Eläinten aitauksia EI ole karttaa kuvattu. Tavallisesti
ne ovat pelloilla, joissa muutenkin liikkuminen on kielletty. Aitauksiin meneminen on kielletty.

Uiminen ja vesistöjen ylitys
Uiminen oikaisutarkoituksessa on kielletty. Kartassa on kuitenkin useita merkittyjä vesistöjen
ylityspaikkoja joita saa kilpailussa käyttää. Ylityspaikat on testattu ja niissä syvyys vaihtelee 50 -
150 cm välillä. 

GPS laitteet
Omien GPS-laitteiden käyttö kielletty. Jokainen 8h ja 24h sarjan joukkue saa järjestäjiltä käyttöön
GPS-seurantalaitteen. GPS-seuranta aukeaa kisaajien kotijoukkojen ja fanien seurattavaksi
järjestäjien sivuilla olevasta linkistä 1h startin jälkeen.
GPS jaetaan joukkueille kilpailumateriaalinen yhteydessä. Joukkue vastaa itse GPS-laitteen
suojaamisesta vesitiiviiksi. Suosittelemme 2x minigrippussia tai vastaavaa. 
Kilpailijan tulee luovuttaa GPS-laite takaisin järjestäjille maaliintulon yhteydessä.

Seuranta löytyy osoitteesta: http://www.tulospalvelu.fi/gps/

Kätköt
Omia varusteita, ruokia tms ei saa jättää maastoon edes väliaikaisesti. 

Roskaaminen
Roskia, esim tyhjiä geelipusseja EI saa pudottaa tai piilottaa maastoon. Suosittelemme
varaamaan roskille oman pussin (esim minigrip). Roskia voi jättää myös vesipisteille sijoitettuihin
jätesäkkeihin!

https://forms.gle/ybXeXx4bgPh4pYvN7
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vesipullo
evästä
pilli
avaruuslakana
vedenpitävä takki
hattu tai vastaava aurinkosuoja
hakaneulat numerolappua varten
henkilökohtaiset lääkkeet

kypärä (pidettävä päässä koko kilpailusuorituksen ajan)
etuvalo ja takavalo polkupyörässä (8h MTB sarjassa) 

vesipullo
evästä
pilli
hattu tai vastaava aurinkosuoja
hakaneulat numerolappua varten
henkilökohtaiset lääkkeet

Varusteet
Bulletin 1:ssa kirjattu kyypakkaus ei ole pakollinen varuste. Suosittelemme kuitenkin sellaisen
mukaan ottamista.

Henkilökohtaiset pakolliset varusteet 8h ja 24h sarjoissa:

Henkilökohtaiset varusteet MTB-sarjassa edellisten lisäksi:

Henkilökohtaiset pakolliset varusteet 2h ja 4h sarjoissa:

Joukkueen pakolliset varusteet KAIKISSA (2h, 4h, 8h ja 24h) sarjoissa
Joukkueella tulee olla vähintään 
-1 reppu, jossa joukkue kuljettaa joukkueen pakollisia varusteita 
- puhelin suljettuna ja vesitiiviiseen suojaan pakattuna 
- Vedenpitävä pussi puhelimelle, suojapussiin tulee mahtua A5 kirjekuori jossa puhelin
- EA-laukku jossa laastaria, ns nilkkateippiä rulla, sidetarpeet.
 Lisäksi suosittelemme rakkolaastaria & kyypakkausta 

Myöhästyminen maalista
Jokainen alkava myöhästytty minuutti johtaa yhden pisteen vähennykseen. Yli 30 minuutin
myöhästyminen johtaa hylkäykseen 24h & 8h. 
Yli 15 minuutin myöhästyminen johtaa hylkäykseen 4h & 2h sarjoissa.
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Mehua
Coca-Cola & fanta
NOSHT urheilujuomaa
NOSHT vauhtikarkkeja
Vettä
Banaania
Suolakurkkua
Sipsiä
Karkkia

Suihku ja peseytyminen
Peseytyminen tapahtuu kilpailukeskuksessa olevassa järvessä. Pesuaineiden käyttö on kielletty.
Peseytyminen on mahdollista myös Sulkavan keskustassa urheiluhallin tiloissa sunnuntaina kello
9-13 välillä. 

Kahvila
Kaartilankosken Kylätalo pitää kahvilaa kilpailukeskuksessa. Kahvila on avoinna lauantaina 8-22
ja sunnuntaina 7-14.

HASH HOUSE
Kilpailun hashhouse on auki la 18.00 - su 13.00. Hashhousen eväät tarjoaa K-Market Wiljami &
NOSHT. Hashhousella on tarjolla ainakin:

Kaikista tuotteista löytyy vegaaninen vaihtoehto

Kisaajille jäätelöt by Pingviini
Yhteistyökumppanimme Pingviini tarjoaa jokaiselle kilpailijalle Pingviini -jäätelön, jonka voi noutaa
K-Market Wiljamin pakastealtaasta perjantaista sunnuntaihin.

Nähdään sulkavalla!

YHTEISTYÖKUMPPANIT!

Rogaining Finland Lajimme lajiliitto Suomessa
YÖ-Rogaining Tampereen seudulla hienojen rogaining-tapahtumien järjestävä 
Sulkavan Kunta lomailijan paratiisi Saimaan rannalla
K-Market Wiljami Sulkavan kirkolla paikallinen kauppa, josta ostat eväät kisaan ja kisan jälkeen
Pingviini Jäätelö jokaiselle kisaajalle ennen tapahtumaa
Arctic Nutrition Oy on tapahtumassa paikalla, suomalaisia puolukka ja tyrni flow-geelejä. 
Kaartilankosken Kylätalo vuokraa tiloja erilaisiin tapahtumiin ja juhliin
Suomen Suunnistustarvike rastiliput
Grano painaa kartat
Newwave Talkoolaisten sadetakit
NOSHT Hashhouse tarjoilut
APULANTA Meistä kasvaa puu


