SM-ERIKOISPITKÄN TARKENNETUT OHJEET
LÄHTÖ: R2 sarjat (H/D35-85) ja Lapin lumirastien kansalliset sarjat (H/D12,14,21C) lähtevät
väliaikalähtönä kello 10:00 alkaen. Viitoitus lähtöön alkaa kilpailukeskuksesta (valkeaa
WMOC2007-muovinauhaa), kulkee Rukajärventien länsipuolista kelkkauraa pitkin vanhan
Rukajärven koulun liittymään, ja siitä tieuraa pitkin lähtöön. R1 sarjat (H/D16-21A) lähtevät
yhteislähtöinä kahdessa erässä.
Klo 12:00 H21A, H20, H16, D20
Klo 12:15 H18, D21A, D18, D16
Yhteislähtö on Rukajärven koulun kentällä, reitti kulkee samaa uraa R2 lähtöviitoituksen kanssa
koulun risteykseen saakka, mutta jatkuu siitä suoraan länteen kentän P-alueen suuntaan. Ei
erillistä viitoitusta. Katso opaskartta.

TOIMINTA YHTEISLÄHDÖSSÄ: Lähtöön kuljetaan kartanvaihtoon tulevan viitoituksen poikki.
Varovaisuutta! Lähtöalueelle siirrytään noin 10 minuuttia ennen lähtöä. Lähtöön ryhmitytään 5
hengen riveihin. Karttojen jakaminen aloitetaan viimeistään 3min. ennen lähtöä. Kartta jaetaan
vasempaan käteen, ja se pidetään vasemman reiden vieressä. 15 sekuntia ennen lähtöä
komennolla KARTTA! kilpailija saa asettaa kartan telineeseen. Lähtömerkki annetaan auton
äänitorvella.

KARTANVAIHTO: Kartanvaihto on koulun kentällä sarjoissa H/D35-55, H60-65 ja kaikilla R1sarjoilla. H/D21 ja H/D20 kartanvaihtoja on kaksi. Kartanvaihtorastilta on viitoitus kartanvaihtoon
(valkeaa WMOC2007-muovinauhaa). Kilpailija vastaa itse oikean kartan ottamisesta, väärän kartan
ottanut kilpailija hylätään. Kilpailija, jonka kartta puuttuu telineestä, saa varakartan toimitsijalta.

VARAVARUSTEET: Kilpailija voi sijoittaa varavälineitä ja omia juomia varikkoalueelle
kartanvaihtoon (välineitä vietäessä noudatettava varovaisuutta kartanvaihtoon saapuvien
urheilijoiden suhteen) tai välinepisteelle maastoon. Maastoon menevien varusteiden (Myös R1)
tulee olla kisatoimiston edustalla olevassa peräkärryssä kello 10:00, josta järjestäjä kuljettaa ne
maastoon. Takaisin kisakeskukseen varusteet tuodaan noin kello 14. Varusteiden tulee olla
molemmilla paikoilla suljetussa suksipussissa.

JUOMAPISTEET: Juomapisteet on merkitty karttaan, ja ne sijaitsevat kartanvaihdossa, maaston
länsiosan varustepisteen yhteydessä, sekä Pyhävaaran kodalla vaaran huipulla. Juomapisteillä on
tarjolla lämmintä mehua ja vettä.

GPS-SEURANTA: GPS-seuranta on sarjoissa H21A, D21A, H20 ja D20. Kaikki sarjojen urheilijat
ovat seurannassa. Seurantalaitteiden jako tapahtuu lähtöpaikan läheisyydessä kello 11:40 alkaen,
ensin 12:00 lähtijöille. Kilpailijat, olkaa ajoissa noutamassa gps-laitetta!!

VIIME HETKEN HUOMIOITA: Maaston länsiosassa kulkeva tie on hiekoitettu 19.3.
koko matkaltaan sen oltua aiemmin vain osittain hiekoitettu. Muutosta ei enää voitu
tehdä kilpailukarttoihin. Järjestäjä on ajanut kapean uran tien sivuun. Tätä uraa ei
näy kilpailukartassa. Muutos on nähtävissä mallikartoissa lähdössä. Yhteislähdössä
on nähtävillä mallikartta, jossa ei ole urastoa, vaan ainoastaan teitä koskevat
lisäykset.
Viikolla puista tippunut lumi ja vesi ovat aiheuttaneet urille jäisiä kohtia puiden
juurelle. Lanaamalla ei kaikkia jäisiä kohtia saatu pehmitettyä. Pyhävaaran
lumikenkäreitti on paikoin jäinen ja suksilla jarruttaminen voi olla vaikeaa. Kilpailijan
tulee olla erityisen varovainen alamäkiosuuksilla.

