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Ilmoittautuminen on auki IRMAssa 7.7.2022 asti ja sen jälkeen Rastilipussa. Kisapäivinä
paikan päällä voi ilmoittautua edelleen Rastilipun kautta tai vaihtoehtoisesti kuntosarjojen
infossa. Alle 14 v. ja Perhe-RR ilmoittautuminen alemmalla hinnalla onnistuu ainoastaan
IRMA:ssa tai kisapäivinä kuntosarjojen infossa.

Liikuntaeduilla maksettaessa ilmoittautuminen on suoritettava aina kuntosarjojen infoon.
Myös koko viikon maksun voi suorittaa näillä. Liikuntaseteleistä käyvät Smartum, Edenred
ja Tyky, joihin on käyttäjän nimi valmiiksi kirjoitettuna.

Liikuntaetujen sähköisillä versioilla maksu on tehtävä ensin ja näytettävä kuittia
mobiililaitteelta kuntosarjojen infoon ilmoittautumisen yhteydessä. Käyttöpaikat ovat:

Smartum: Päijäthämäläiset Iltarastit (Lahden Suunnistajat -37)
Edenred: Lahden Suunnistajat -37
E-passi: Lahden Suunnistajat -37
Eazybreak: Päijät-Hämäläiset iltarastit (Lahden Suunnistajat -37)

Emit-kortteja on vuokrattavissa kuntosarjojen infossa ilmoittautumistavasta riippumatta.
Vuokra-emit palautetaan maaliin leiman luvun yhteydessä viimeisenä osallistumispäivänä.
Kadonneesta vuokrakortista veloitetaan 90e.
Kilpasarjassa käytettävän emit-kortin käyttö kuntosarjoissa on kielletty samana päivänä.
Mahdollinen oman emit-kortin numeron vaihto tapahtuu kuntosarjojen infossa.
Tarkastusliuskoja ei käytetä kuntosarjoissa.

Maksutapoina kuntosarjojen infossa toimivat käteinen, pankkikortti, sekä edellä mainitut
liikuntaedut.

Osallistumismaksu on paikan päällä ilmoittautuessa 20e/päivä (90e/viikko),
alle 14-vuotiaat 15e/päivä (55e/viikko),
Perhe-RR 15e/päivä (45e/viikko),
sekä Emit-kortin vuokra 5e/päivä (15e/viikko).

Ratavaihtoehtoja on 6 eri tasoista ja pituista, sekä lisäksi rastireittinä suunnistettava
Perhe-RR. Mallikartat ratavaihtoehtoineen ovat päivittäin nähtävissä kuntosarjojen infossa,
sekä lähtöpaikalla. Perhe-RR radalla koko perhe voi suunnistaa yhdessä samalla
emit-kortilla, ilmoittautuen yhden aikuisen nimellä.

Huom! Poikkeuksellisesti 1. ja 2. päivien Perhe-RR rata on sama, toisena päivän sen
voikin kiertää uudelleen ilmaiseksi ilmoittautumalla kuntosarjojen infoon.

Kilpailunumeroa käytetään myös kuntosarjoissa. Se on noudettavissa kuntosarjojen infon
edustalta ja kiinnitetään omilla hakaneuloilla. Ilmoittautumisen jälkeen oma numero löytyy
nettisivulle 5 min välein päivittyvän listan viimeisestä ‘Ei sarjaa’ -kohdasta:
Ilmoittautuneet 1.pv, Sammalisto ti 12.7.2022
Ilmoittautuneet 2.pv, Sammalisto ke 13.7.2022
Ilmoittautuneet 3.pv, Lotila-Matkakeskus pe 15.7.2022
Ilmoittautuneet 4.pv, Tiirismaa la 16.7.2022
Ilmoittautuneet 5.pv, Messilä-Tapanila su 17.7.2022
Kaikkina päivinä käytetään uudelleen samaa rintanumeroa, tarvittaessa se korjataan
tietoihin oikeaksi lähtöpaikalla.
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https://www.rastilippu.fi/kuntorastit/sarja/fa591edb-311d-487f-a50a-f00add80243c
https://navisport.fi/events/63677ccf-a230-453a-81a9-2d9441911700/registrations
https://navisport.fi/events/9ca96d21-8d5c-4314-ba72-ad74eed243e5/registrations
https://navisport.fi/events/dd0bd877-0d6f-4158-b0ce-2bc460e58a6a/registrations
https://navisport.fi/events/8cc055b1-cd5a-43d1-bda9-97344acf11a6/registrations
https://navisport.fi/events/d650d2d7-d2fe-4e39-a6e3-a3d72f52e7b0/registrations
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Lähtöaika on vapaa päivittäin aikavälillä:
ti 12.7.2022 klo 12 – 15
ke 13.7.2022 klo 11 – 14
pe 15.7.2022 klo 18 – 20
la 16.7.2022 klo 12 - 15
su 17.7.2022 klo 10 – 13

Lähtöpaikalle siirrytään opaspaalulta alkavaa viitoitusta seuraten rintanumero ja
emit-kortti mukana. Mallikartat ratoineen ovat nähtävissä infon ohella myös lähtöpaikalla.
Ratavalinta tehdään päivittäin vasta lähtöpaikalla, jossa järjestäjä kirjaa sen tietoihin. Sen
jälkeen otetaan muovitettu kartta oman radan ämpäristä. Aika käynnistyy
nollaleimauksesta lähtöpaikalla.

Huom! Poikkeuksellisesti 1.päivänä kuntosarjoissa on kaksi eri lähtöpaikkaa, joilta
lähtevät radat on lueteltu opaspaalulta alkavissa opasteissa.

Maali on kuntosarjoilla erikseen kisamaalin vieressä, sinne on opaste ja oma kaistansa
maalisuoralla. Maali sulkeutuu 1,5h kuluttua viimeisen mahdollisen lähtöajan jälkeen,
perjantaina sprintissä 1h kuluttua.
Huom! Myös keskeyttämisen sattuessa on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa.

Tulokset ja väliajat ovat nähtävissä nettisivuilla:
Online-tulokset ja väliajat 1.pv, Sammalisto ti 12.7.2022
Online-tulokset ja väliajat 2.pv, Sammalisto ke 13.7.2022
Online-tulokset ja väliajat 3.pv, Lotila-Matkakeskus pe 15.7.2022
Online-tulokset ja väliajat 4.pv, Tiirismaa la 16.7.2022
Online-tulokset ja väliajat 5.pv, Messilä-Tapanila su 17.7.2022
Yhteistuloksia viikolta ei kuntosarjoissa lasketa.

Tuotepalkintoja arvotaan kolme jokaisessa osakilpailussa kuntosuunnistajien kesken. Ne
luovutetaan palkittaville heti heidän tullessa maaliin.

Näin toimit:
1. Ilmoittaudu ja maksa Rastilipussa (tai kuntosarjojen infossa).
2. Tarkista kilpailunumerosi nettisivun listasta ja nouda se kuntosarjojen infon edustalta.
3. Siirry kuntosarjojen lähtöpaikalle rintanumero ja emit-kortti mukanasi.
4. Valitse rata ja järjestäjä kirjaa sen tietoihin.
5. Ota oman radan kartta ämpäristä.
6. Suorita nollaleimaus ja lähde radalle.
7. Maalisuoralla hakeudu kuntosarjojen maaliin opasteen mukaan.

Ilmoittaudu maaliin myös keskeytyksen sattuessa.
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https://navisport.fi/events/63677ccf-a230-453a-81a9-2d9441911700/results
https://navisport.fi/events/9ca96d21-8d5c-4314-ba72-ad74eed243e5/results
https://navisport.fi/events/dd0bd877-0d6f-4158-b0ce-2bc460e58a6a/results
https://navisport.fi/events/8cc055b1-cd5a-43d1-bda9-97344acf11a6/results
https://navisport.fi/events/d650d2d7-d2fe-4e39-a6e3-a3d72f52e7b0/results
https://www.rastilippu.fi/kuntorastit/sarja/fa591edb-311d-487f-a50a-f00add80243c

