Akilles–Sisu–Jyry –cupin osakilpailu 7.11.2020 Jotos
Tervetuloa Siikalaan AJS-cupin jotokselle, joka tällä kertaa järjestetään rogainingina eli
pistesuunnistuksena. Siikalan jotos on myös uskollinen sanan jotos merkitykselle ’tallautunut polku’, sillä
rastia hakiessa tulee kulkeneeksi niin aiempien kävijöiden kuin päivän mittaan muiden suunnistajien ja
itsekin tekemiä uria myöten. Pitkä metsämarssikin jotoksesta monelle tulee mieleen.
Paikka: Hotelli Nuuksio Kirkkonummella, Naruportintie 68
Aika: lauantaina 7.11.2020 klo 11–13. Reitin suunnittelua varten kartat jaetaan klo 10.45. Ei yhteislähtöä,
mutta maastoon tulee lähteä viimeistään klo 11.15. Sen jälkeen lähteneiden aika lasketaan 11.15 alkaen.
Opastus: Nupurintiellä (110) Siikajärven tienhaaraasta, josta 5 km hotellille.
Lähtö ja maali ovat 200 metriä hotellista pohjoiseen. Pysäköinti hotellin koillispuoleisella parkkialueella.
Sisätiloja ei ole käytössä, sateensuojaa mahdollisesti.
Ratamestarit: Aino Leppänen ja Jarmo Paikkala
Sarjat: A-radalla on aikaa 2 tuntia, B-radalla 1,5 tuntia ja C-radalla 1 tunti. – Ratamestarit ovat laskeneet,
että kaikki rastit (36 kpl) optimireittiä kiertäen matkaa tulee 14,6 km.
Leimaus: Emit. Emit-kortteja on lainattavissa kilpailupaikalla.
Rastimääritteet: Vain irrallisina. Liuskan pituus 21 cm, joten se voi olla viisainta pujottaa karttapussiin.
Kartta: Muovitaskussa, koko A3, mittakaava 1: 6 000 ja käyräväli 5 metriä. Polkuja on jonkin verran ja
niitä on päivitetty kesällä ja syksyllä 2020. Kuitenkin lisää polkuja on ilmaantunut. Monet polut ovat tässä
vaiheessa vuotta piiloutuneet puista pudonneiden lehtien alle tai täyttyneet vedellä. Kivien kuvaus on
yleensä tarkka, mutta kartan itäosissa hieman epätasaisempi.
Kisamaasto on valtaosin nopeakulkuista kallio- ja suoaluetta. Näkyvyys on hyvä ja korkeuserot ovat melko
pieniä.
Rastit on varustettu normaalisti rastilipulla ja emit-leimasimella. Maastossa on joidenkin rastien lähellä
myös Lynxin rasteja ilman leimasinta kaksinumeroisin rastikoodein. Yksi on jopa samassa rastikohteessa
kuin jotoksen rasti. Niistä ei kannata välittää.
Tarkoitus tässä rogainingissa ei ole hakea yksittäisiä rasteja, vaan kolmen rastin putkia.
Maasto on jaettu kolmeen lohkoon, jotka kartalla on erotettu vahvalla vihreällä viivalla:
A = Kotometsä, josta kerätyistä rastiputkista saa 10 pistettä. Rastiputkia on alueella 4. Rastikoodit alkavat
numerolla 1.
B = Bakskogen. Rastiputkien (yht. 3) arvo on 17 pistettä. Rastikoodit alkavat numerolla 2.
C = Kaukametsä. Rastiputkien (yht. 4) arvo on 20 pistettä. Rastikoodit alkavat numerolla 3.
Lisäksi maastossa on yksi lohkojen rajat ylittävä, pidempi Jokeriputki (arvo 35 pistettä), jonka rastikoodit
alkavat numerolla 4.
Maksimipistemäärä on 206, pisteytysohjeet ovat myös kartassa. Sijoitus määräytyy kerätyn pistemäärän
mukaan, tasapisteissä aika ratkaisee. Aikarajan ylityksestä sakotetaan 2 pistettä/alkava minuutti. Aika
otetaan emit-nollauksesta tai viimeistään kelloajasta 11.15.
Rastiputkia voi hakea vapaassa järjestyksessä niin monta kuin haluaa tai ehtii. Ainoa rajoite on se, että
kussakin putkessa rastit on kierrettävä koodin viimeisen numeron osoittamassa järjestyksessä 1, 2 ja 3
ilman, että välissä on muiden putkien rasteja. Jos emitiin kertyy putkiosuudelta sen ulkopuolisten rastien
leimoja, niistä saa kustakin 2 pistettä putken kokonaispistemäärän sijaan. Jos samalta rastilta on useampi
leimaus, hyväksytyksi tulee vain yksi käynti; pisteet lasketaan tällöin suunnistajan kannalta edullisimmin.
Kartalla samaan putkeen kuuluvat rastit on yhdistetty rastiväliviivalla. Myös rastikoodi kertoo, mihin
putkeen rasti kuuluu. Koodi 121 kertoo, että rasti on A-alueen toisen putken ensimmäinen rasti ja koodi 403,
että rasti on Jokeriputken kolmas eli viimeinen rasti.

Kuvan esimerkissä putket voi hakea missä järjestyksessä tahansa. Kukin putki on kuljettava rastikoodin viimeisen
numeron osoittamassa järjestyksessä ilman ylimääräisiä leimauksia, esim. 131> 132 > 133 tai 101>102>103. Jos
esimerkiksi kulkee järjestyksessä 121>101> 122> 123, putki ei ole käyty oikeassa järjestyksessä; pisteitä kertyy vain 2
pistettä rastista putken 10 pisteen sijasta. Mutta jos jatkaakin rastilta 123 seuraavaan putkeen (101>102>103), tulee
101 leimatuksi uudelleen. Tällöin mitätöityy aiempi 101:n leimaus ja kertyy pisteitä kahdesta putkesta. Viisainta on,
eli vähemmän vaivaa syntyy kilpailijalle ja tuloslaskennalle, kun ei käy kesken putken muilla rasteilla. – Jos
kierrettyään rastit 121>122>123>101>102>103 ei ehdi tai viitsi käydä 13-alkuista putkea (10 pistettä), voi maalia
kohti juostessaan poimia rastin 131 ja saada 2 lisäpistettä.

Koronaan liittyviä ohjeita osallistujille:
 Älä saavu paikalle jos sinulla on pieniäkin flunssan oireita.
 Huolehdi hyvästä käsihygieniasta kilpailupaikalla, ennen maastoon lähtöä ja maastosta palaamisen
jälkeen.
 Yski ja aivasta hihaan tai nenäliinaan. Laita käytetty nenäliina jäteastiaan.
 Vältä lähikontaktia muihin osallistujiin ja toimitsijoihin.
 Vältä pintojen koskettelua kilpailukeskuksessa.
 Käytä koronavilkkua!
 Suosittelemme kasvomaskin käyttöä ennen ja jälkeen suorituksen. Laita käytetyt maskit jäteastiaan.

