Rastivälin 6J - 10I reitinvalinnat peltoalueella
IRF säännöt ( siis ei suunnistuksen lajisäännöt) sanovat:

Yllä mainitusta säännöstä on tehty vapaa suomennos ”Viljeltyjen alueiden poikki ei saa
kulkea, ellei sitä ole erityisesti ohjeissa sallittu.”
Tässä ei siis oteta kantaa karttamerkkiin (”pistepelto”) tai suunnistuksen lajisääntöön.
Rogaining lajisäännössä jää epäselväksi voiko pellolla (tai viljelyksessä olevalla alueella)
olevia ojanpohjia käyttää.
2022 kisajärjestelyssä on tapahtunut tätä asiaa koskien kaksi epäselvyyttä:
1) Uutta vuonna 2021 raivattua peltoa ei ole onnistuttu täydentämään karttaan oikein.
Karttaan on jäänyt valkea alue peltojen väliin. Valkoiseksi jäänyttä aluetta ei ole merkitty
pistepelloksi vaikka keväällä 2022 raivatulle alueelle on istutettu rehuviljaa.
2) Joku (tuntematon mutta organisaatioon kuuluva henkilö) on antanut suullisia ohjeita tai
määräyksiä ilman että niitä on ilmoitettu kaikille kilpailijoille.
Alla alueen ilmakuva, jossa näkyy asioita, joita kilpailukartassa ei ilmene (mm raivattu
pelto ja ojia)

GPS seurannasta löytyvät seuraavat jäljet:

Reitit 1: Pelto kierretty kokonaisuudessaan lännen puolelta.
Reitit 2: Pelto ylitetty ilmakuvassa näkyvää ojaa pitkin
Reitti 3: Reitti kulkee epäilyttävästi jo kaukaa idässä pellolla ja kaartaa takaisin etelään ja
palaa taas pohjoiseen. On tulkittavissa GPS signaalin virheeksi. Reitti on lisäksi 4 h sarjan
joukkueen jälki.
Reitit 4: Ovat ylittäneet pellon (ja myös karttaan virheellisesti valkealla merkityn viime
kesänä raivatun pellon) ilmakuvassa näkyvää ojaa pitkin, joka on täytetty eikä kohta ole
viljelty.
Reitit 5: Ovat ylittäneet pellon ilmakuvassa näkyvän uuden pellon itäpuolella olevaa ojaa
pitkin.
Reitti 6: Signaalijälki 6 näyttäisi kulkevan 5-10 m pellon puolella mutta GPS signaalin
todistusvoima ei riitä. Yhtä hyvin on mahdollista että ovat kulkeneet ojan reunaa.
Reitit 7: Ovat ylittäneet pellon pitkin kartassa ja ilmakuvassa näkyvää ojaa.
Reitit 8: Ovat ylittäneet pellon pitkin kartassa näkyvää ojaa pitkin tai ojan vieressä
ilmakuvassa näkyvää umpeenkasvanutta ajouraa myöden.
Reitti 9: Ovat kiertäneet koko pellon idän puolelta koska heille oli ”joku järjestäjistä”

kertonut koko pellon olevan kiellettyä aluetta.

Edellä olevan perusteella :
- Kilpailijat eivät ole syyllistyneet moitittavaan tekoon.
- Jatkossa on tarpeen lajisäännöissä ja kilpailuohjeissa selventää se, miten kielletyt alueet
määräytyvät ja voiko peltoja ylittää esim ojia pitkin.
- Pahoittelemme karttavirhettä ja ohjeistuksen puutteita.
- Kiitämme kaikkineen Sulkavan SM-kilpailun kilpailijoita siitä, että ohjeita ja kiellettyjä
alueita on muutoin noudatettu erittäin hyvin.
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