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LÄHDÖN TOTEUTUTUS 
 
KILPAILIJAN TOIMINTA LÄHDÖSSÄ   
 
 
Vuorottelija 
 

 

 
 
0 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 min 

Karttaämpäreillä  

 
  

 
 
2 min 

Mallikartat    

 
 
3 min 

Emitin nollaus 
 

   

 
 
4 min 

Kutsutaan  nimellä 
karsinaan 4 min 
ennen lähtöaikaa 

MIEHET NAISET MYÖHÄSTYNEET 

 
 
 
JÄRJESTÄJIEN TYÖSKENTELY 
 

4 minuutin kohdalla: 2 toimitsijaa. Huudetaan kelloaika tasaminuutein ja kutsutaan kilpailijat 
nimeltä lähtökarsinaan 4 min. ennen lähtöaikaa. Puuttuvia henkilöitä kutsutaan uudestaan. 
Tarkistetaan lähtökarsinaan tulleet vain lukumääränä. 
Kirjataan puuttuvat henkilöt. 
 
3 minuutin kohdalla: 1 toimitsija, joka huomauttaa tarvittaessa, että jokainen nollaa Emitinsä. 
Oikea emit kilpailijan omalla vastuulla 

o toimimattoman Emitin tilalle annetaan lainaemit ja nimi ylös 
o Emitin tarkistuslippuja 

 
2 minuutin kohdalla: Mallikartta nähtävänä 
 
1 minuutin kohdalla: Ämpäreiden vierestä tarkistetaan vielä lähtevien kilpailijoiden 
lukumäärä. 
 

 

 

 

D35… 

 
 

H65… 

 

Lähtökello 



 
Ämpäreillä: Karttojen riittävyyden seuranta ja kääntelyä tarpeen mukaan 
 
Myöhästyneet: Myöhästynyt on kilpailija, joka tulee lähtöön vasta, kun jo seuraava lähtöaika 
on huudettu. Hänet ohjataan myöhästyneiden karsinaan sivuun. Tarkistetaan lähtöaika, 
huolehditaan, että nollaa Emitin ja ohjataan oikeaan lähtöruutuun 
 
Lähtövastaava: Satunnaiset ongelmat, ilmoitukset tulospalveluun lähtemättömistä ja Emit 
muutoksista jne 
 
Varahenkilö: tuuraa 

 
 
VARUSTEET 

 Jyryn lähtövaate Jormalta 
 Tabletilla digitaalinen GO - lähtökello startissa Juhani tutkinut OK 
 Yleisökello verryttelyalueella seuran lähtökello (varakello) 
 Karsinoiden tekoaineet . Nauhoin tai luonnon runkoja 
 Laput: MIEHET  NAISET karsinaan Laminoitu 
 2 kpl Emitin nollaustelineitä kapuloineen Jormalta valmiina pukeissa 
 Rastimääriteteline verryttelyalueella- joka sarjalle eri naula Juhani toteuttaa 
 Rastimääritteet (1,5- 2x kilpailijoiden lkm sarjoittain)  - ratamestarilta 
 2 mallikarttaa –  pöydillä 
 Emitin tarkistuslipukkeita sekä verryttelyalueella ja nollauksessa Jormalta 
 Jokaiselle sarjalle karttaämpäri Risto tai Jormalta. tukeminen? 
 Ämpäreissä SARJATUNNUS 
 4 sarjaa lähtöluetteloita lähtöjärjestyksessä ja 1 sarja sarjajärjestyksessä 
toimihenkilöille Tulospalvelu 
 1 lähtöluettelo kilpailijoille verryttelyalueelle Tulospalvelu toimittaa 
 Opaste MYÖHÄSTYNEET ja opastus sivusta - Juhani 
 Muutama  Emit varalle Jormalla Jyryn emitejä 
 Kyniä, hakaneuloja, nitoja, tusseja, teippiä ym. konttoritarvikkeita Jormalta 
 nauhaa/siimaria Jormalta 
 Sadesuojaukset, muovia, teltta? Voisiko seuran putkiteltta olla lähdössä? 
 Pari roskapussia 
 Maaliviitoitus 
 K-piste 

 
MUU HUOLEHTIMINEN 

o Ratamestarilta 

      Kilpailukartat ja tieto montako ylimääräistä sarjoittain 

      2 mallikarttaa 

      Rastimääritteet  (min 1,5x kilpailjalkm) 
o Viitoitus kilpailukeskuksesta lähtöön ajoissa 
o Viitoitus K:lle 
o Verryttelyalueen rajaus nauhoin 

 

Henkilöt: 
Risto Uljas 
Anita Laaksonen 
Pentti Reinikainen 
Heikki Alanko 
Marjo Ojala 
Niina Juuti 
Juhani Nippala 


