
Kissojen   yö   24.9.2021   -   tapahtumaohjeet   
  

Kissojen   yö   on   lasten   avoin   yösuunnistustapahtuma,   jossa   suunnistuksen   kilpailulisenssiä   ei   tarvita.   
Tapahtuma   sopii   kaikille,   jotka   haluavat   jännitystä   pimeässä   metsässä.   Tapahtumassa   on   kilpa-   ja   
saa�ajasarjat.   

  

Tapahtumakeskus   ja   pysäköin�   

Tapahtumakeskus   on   Killinmäen   laitosalueella.   Tapahtumakeskuksessa   on   kahvio,   info,   WC   ja   ensiapu.   
Peseytymismahdollisuu�a   ei   ole.   Tapahtumassa   ei   ole   sisä�loja   käytössä.   Pysäköinnin   Navigoin�osoite:   
Vanha   Ranta�e   254,   Kirkkonummi.   Pysäköinnistä   max.   200   m   kilpailukeskukseen.   Opastus   on   paikallaan   pe   
24.9.   klo   18   alkaen.   Ei   pysäköin�maksua.   

  

  

  

  



Vastuulliset   henkilöt   

Tapahtumajohtaja   Juha   Mie�nen   045   6088   475   (juha.mie�nen   at   yahoo.com)   
Ratamestari   Marko   Närvä   
Lähtö   Max   Packalen   
Maali   Joona   Ojapalo   
Tulospalvelu   An�   Ursin   
Info   Annamari   Tiitola-Savilah�   
Kahvila   Minna   Virtanen   
Ensiapu   Kirsi   Isoherranen   
Pysäköin�   Petri   Savilah�   

  
Lähdöt   

Lähdöt   tapahtuvat   klo   19.45   alkaen.   Matkaa   lähtöön   400   metriä   ja   sinne   johtaa   puna-valkoinen   viitoitus.   
Ennakkoon   ilmoi�autuneille   kilpailijoille   arvotaan   lähtöajat.   Ennakkoon   ilmoi�autuneiden   ei   tarvitse   
ilmoi�autua   enää   infossa,   vaan   he   voivat   mennä   suoraan   lähtöön.   

Paikan   päällä   ilmoi�audutaan   infossa.   Paikan   päällä   ilmoi�autuneiden   lähtöajat   ovat   sarjan   lopussa.   Info   
kertoo   lähtöajan   ilmoi�autumisen   yhteydessä.   RR-radalle   läh�jöitä   on   niin   paljon,   e�ä   avointen   sarjojen   
osallistujia   lähtee   metsään   hyvinkin   samaan   aikaan   kilpasarjojen   kanssa.   

Kissojen   yön   ajano�o   alkaa   EMIT-kor�n   (=oma   tai   laina�ava   sähköinen   kor�   ajano�oon)   nollauksesta,   millä   
mahdollistetaan   myös   paikan   päällä   ilmoi�autuneiden   joustava   maastoon   lähe�äminen.     Varmistakaa   
lähtölue�elosta,   e�ä   ilmoite�u   EMIT-kor�   on   oikea,   muutokset   infoon   ennen   lähtöä.   Tällä   varmistetaan   
jouheva   toiminta   maaliintulon   yhteydessä.   Samaa   EMIT-kor�a   voi   käy�ää   vain   yksi   suunnistaja.   

Keskey�äneiden   on   ehdo�omas�   ilmoi�audu�ava   maalissa!   

Lähdössä   on   omat   kaistat   yksin   suunnistaville   ja   saa�ajasarjoille.     

Yksin   suunnistavat:   

3   minuu�a   ennen   lähtöä:    Juoksijat   kutsutaan   nimellä   

2   minuu�a   ennen   lähtöä:    RR-   ja   TR-sarjalaisille   annetaan   kartat   ja   opastus,   12-   ja   14-sarjalaisilla   nähtävillä   
mallikar�a,   jossa   lähtöpiste   on   merki�y   kolmiolla.   

1   min:    12-   ja   14-sarjalaiset   saavat   o�aa   kartan   ja   tutustua   rei�in,   RR-   ja   TR-sarjalaiset   tutustuvat   rei�in   
itsekseen.   

0   min:    Sähköinen   ajano�okor�   eli   EMIT-kor�   nollataan   lähtöhetkellä,   ja   kilpailuaika   lähtee   juoksemaan,   
kun   nollaus   on   tehty.   Lähtöhetki   ei   väl�ämä�ä   ole   siis   tasan   silloin,   kun   lähtökello   piippaa,   mu�a   aika   
otetaan   EMITin   nollauksesta.   

Saa�ajasarjoissa    kutsutaan   lähtöajan   mukaises�   opastukseen   3   minuu�a   ennen   lähtöä   ja   kun   kaikki   on   
valmista   siirrytään   EMIT-kor�n   nollaukseen   ja   annetaan   lupa   lähteä   metsään.   

Omasta   lähtöajasta   myöhästyneitä   läh�jöitä   saatellaan   matkaan   sopivissa   väleissä.   Koska   ajano�o   alkaa   
EMIT-kor�n   nollauksesta   ei   myöhästyneillä   ole   mitään   erityistä   kiire�ä   päästä   nopeas�   he�   lähtöön   
tullessaan   metsään.   Ilmoi�akaa   lähdön   toimitsijoille,   jos   tule�e   myöhässä   lähtöön.     

  
Maali    

Maali   sulkeutuu   klo   22.15.   Mikäli   silloin   on   vielä   lapsia   metsässä,   järjestetään   etsintä.   



  
Tulokset   

Tapahtuman   aikana   online-tulokset   ovat   nähtävillä   Kissojen   yön   tapahtumasivuilla.   Tapahtuman   jälkeen   
tulokset   löytyvät   samalta   sivulta.   

  
Ilmoi�autuminen   ja   osano�omaksut  

Osallistumismaksu   on   ennakkoon   (ennen   ke   22.9.   klo   24)   ilmoi�autuneilta   10   €/lapsi   ja   paikan   päällä   
ilmoi�autuneilta   15   €/lapsi.   Ilmoi�autuminen   on   tehtävä   paikan   päällä   klo   20.15   mennessä.   

Jos   ilmoi�audut   etukäteen   tapahtumakutsussa   olevan   ilmoi�autumislomakkeen   kau�a,   osallistumisen   voi   
maksaa   joko   �lisiirtona   (Lynx   ry   FI73   5554   0940   0020   65).   

Jos   ilmoi�audut   paikan   päällä,   maksutavat   ovat   Mobile   Pay,   maksukor�   ja   käteinen.   

  
Leimausjärjestelmä   (ajano�o)   

Tapahtumassa   käytetään   EMIT-leimausjärjestelmää.   EMIT-kor�n   voi   lainata   infosta.   Lainakor�n   maksu   5   €   
maksetaan   joko   etukäteen   Lynxin   �lille,   Mobile   Paylla   tai   infoon   kor�a   noude�aessa.   

Palau�ama�a   jääneestä   lainakor�sta   veloitetaan   80   €.   Kilpailija   (huoltaja)   on   vastuussa   lainakor�n   
palau�amisesta   maaliintulon   yhteydessä   –   maalin   henkilöstö   pyrkii   huomaamaan   lainakor�t   maaliintulon   
yhteydessä.   

  
Kar�a   

Tuloste�u   kar�a,   jonka   mi�akaava   on   1:7500   (=   1   cm   kartalla   on   75   metriä   maastossa)   ja   käyräväli   5   m   
(=yksi   korkeuskäyrä   kuvaa   5   metrin   ver�kaalista   nousua).   Kar�a   on   muovikotelossa.   Kartan   koko   on   A5.   
Ras�rei�   ja   tukirei�   on   piirre�y   kar�aan   yhtenäisellä   viole�lla   viivalla   ja   maastoon   merki�y   valkoisella   
nauhalla.   

  

Ras�rei�-   (RR)   ja   tukirei�radat   (TR)  

Ras�rei�   on   alle   10-vuo�aiden   kilpailumuoto,   jossa   rei�   on   merki�y   kar�aan   ja   viitoite�u   maastoon.   
Ras�t   ovat   tämän   viitoituksen   varrella.   Lapsi   voi   halutessaan   kiertää   radan   viitoitusta   pitkin   tai   tehdä   
viitoituksesta   poikkeavia   rei�nvalintoja.   

Tukirei�   on   kilpailumuoto   alle   12-vuo�aille.   Ras�t   on   sijoite�u   vähän   matkan   päähän   maastoon   ja   kar�aan   
merkitystä   viitoituksesta.   Ras�rei�n   ja   tukirei�n   viitoitus   on   tarkoite�u   tukemaan   lasten   etenemistä   
metsässä,   viitoitus   toimii   ikään   kuin   ylimääräisenä   ”polkuna”.   

  
Ratapituudet:   

H/D8RR,   H/D10RR   ja   S-RR   1,6   km   (2,2   km   nauhalla   merki�yä   viitoitusta   pitkin)   
  

H/D12TR   ja   S-TR 1,6   km   
  

H/D12   ja   S-Lyhyt   1,9   km   
  

H/D14   ja   S-Pitkä   2,6   km   



RR-   ja   TR-sarjojen   viitoitus   metsässä   on   yhtenäinen   valkoinen   nauha.   Ras�rei�n   ras�tunnukset   ovat   RR1,   
RR2,   RR3,   jne.   Muissa   sarjoissa   numerokoodit   on   paine�u   kartan   reunassa   oleviin   ras�nmääri�eisiin.   
Irrallisia   ras�määri�eitä   ei   ole   saatavilla.   

Saa�ajasarjoilla   S-RR   ja   S-TR   on   sama   rata   kuin   yksin   suunnistavien   RR-   ja   TR-sarja.   Saa�ajasarja   S-Lyhyt   on   
sama   rata   kuin   H/D12   ja   saa�ajasarja   S-Pitkä   on   sama   rata   kuin   H/D14.   

Kaikissa   sarjoissa   puu�uvasta   tai   väärästä   leimasta   annetaan   10   minuu�n   aikasakko,   mu�a   Kissojen   yössä   
kenenkään   suoritusta   ei   hylätä!   Muista   kuitenkin   tarkistaa   ras�lla,   e�ä   koodi   on   sama   kuin   
ras�nmääri�eissä   kyseisen   ras�numeron   kohdalla.   

  
Tapahtumamaasto   ja   radat   

Killinmäen   laitosalueen   ympäristö   sisältää   pääosin   hyväkulkuisen   ja   runsaan   polkuverkoston   sisältävän   
alueen,   johon   on   suunniteltu   turvalliset   ja   helpohkot   radat.   Rasteilla   on   myös   heijas�met.   

  
Palkinnot   

Yksin   suunnistavien   sarjoissa   H/D   8RR,   H/D   10RR,   H/D   12TR,   H/D   12   ja   H/D   14   kolme   parasta   palkitaan   
mitalein.   

Saa�ajasarjoissa   S-RR,   S-TR,   S-Lyhyt   ja   S-Pitkä   palkinnot   arvotaan.   Arvontapalkinnot   voi   noutaa   infosta.   

Kaikki   osallistujat   saavat   maalissa   osallistumispalkinnon.   

  
Valaisinsuositus   

Metsään   tarvitsee   mukaan   valaisimen,   sillä   lähdöt   tapahtuvat   pimeän   aikaan.   Otsalamppu   on   paras,   mu�a   
esim.   taskulampulla   pärjää   mainios�.   

  
  

Kaikille   kissamaista   onnea   kisoihin!   


