OHJEITA VAASARASTEILLE 2019
Kilpailujohtajan tehtävät:
Varmista talkooporukka kuukausi ennen tapahtumaa. Jaa paikanpäällä tehtävät.
Varastolta kassalipas, EMIT-kilpailukortit, MTR-kortinlukija, jolla saa tulosteliuskan, kaksi tietokonetta
(laukussa on myös kaksi lukijaa 250, joissa johto päässä). Lataa laitteiden akut. Peräkärryssä muut
tarvikkeet. Varmista edellisen tapahtuman kilpailunjohtajalta, onko hän palauttanut ne varastolle.
Tietokoneen käyttäjä tuloslaskentaan ja koneelle Wifi- reititin.
Koneelle haetaan netistä eResult tulospalveluohjelmaan tiedot rastilippu.fi-palvelusta. Syötetään radat.
Tulokset menevät eResult tulospalveluohjelmasta automaattisesti nettiin rastilippu.fi-sivulle.
Tietokoneen käyttöön on erillinen ohje!
Illan päätteeksi laske kassa. Pohjakassa on 70 euroa. Tee tilitys lippaassa olevan
pankkisiirtolomakkeen avulla pankkiin tai tee oma tilisiirto. Jätä kassaan myös laskelma ja kuntosetelit.
Tee laskelmaan myydyistä emit -korteista erittely!
Vie laitteet varastolle Vaskiluotoon. Myös Jyri Kytömäki 045-6709789 auttaa tietokoneasioissa.
HUOM: Lehti-ilmoituksia ei tehdä
Normaaliratojen ratamestarin tehtävät:
Kartat ratamestareille saa juha.tuomisto.tj@gmail.com puh 040-7423320
Rastiliput ja rastileimasimet saat edellisen tapahtuman ratamestarilta. Säilytys varastolla.
Suunnittele ja tee radat, (muista yhteistoiminta lasten ratojen ratamestarin kanssa) A -rata n. 6-7 km,
B -rata n. 5 km, C -rata n. 3 km ja D -rata n. 2,0 km
Piirrä radat OCAD -ohjelmaa käyttäen tai sovi piirtämisestä Ossin kanssa 040-7719826. Lähetä
tiedostot PDF-muodossa tulostettavaksi digiprint@waasagraphics.fi
Tilaa myös puhtaita karttoja varalle. Tulosta muutama irrallinen rastimäärite varalle.
Nouda tulosteet Suvilahdesta, Vasarakatu 3 B
Lastenratojen ratamestarin tehtävät:
Rastiliput, rastileimasimet ja siimarin saat edellisen tapahtuman lastenratamestarilta.
Suunnittele ja tee (yhteistoiminnassa normaaliratojen ratamestarin kanssa) siimarin avulla
TR- ja RR -radat. RR-radan siimarin pituus ja TR-radan pituus linnuntietä 1,2-2 km
Piirrä radat OCAD -ohjelmaa käyttäen ja lähetä ne tulostettavaksi digiprint@waasagraphics.fi
Toimi tapahtumailtana suunnistamaan lähtevien lasten tukihenkilönä!
Tehtävät toimitsijoiden osalta:
Lähdössä, yhdistettynä maaliin 2 henkilöä
Kaksi tietokonetta ja lukijaleimasinta, internetreititin, MTR tulosteliuskaa varten, inventteri ja Lehtiöt.
Lähtijät kirjataan lähtökoneelle kilpailukortilla ja ilman kilpailukorttia lehtiöön. Maalissa kilpailukortti
leimataan maalikoneelle ja MTR:n. Ilman kilpailukorttia liikkuneet merkitään lehtiöön palanneiksi.
Myyntitehtävissä 1-2 henkilöä
Karttojen myynti ja emit -kilpailukorttien vuokraus, EPSU-korttien myynti ja merkintä listaan
Opastustehtävissä 1-2 henkilöä yleisjärjestelyjen ja pysäköinnin hoito
Auta ratamestareita keräämään rastit pois metsästä!
TOIMITSIJOILLA KELTAINEN HUOMIOLIIVI!

TUOTTEIDEN MYYNTIOHJEET:
1. Kartat:
Aikuinen 6 €;
EPSU-kortti 70 euroa, jolloin vanhaan korttiin liimataan tarra maksun merkiksi; kortilla saa
osallistumisoikeuden kaikkiin kesän 2019 iltarasteihin niiden E-P:n seurojen iltarasteilla, jotka
ovat mukana EPSU-korttitoiminnassa.
Alle 20-vuotiaat ilmaiseksi
Myös EPSU-kortin voi maksaa Smartum ja E-passi (vanha TYKY) –liikuntaseteleillä
(puhelimella).
Ilmaisen kartan saavat
VaaSun talkootyöhön 3 kertaa osallistuvat jäsenet, jotka kirjoittavat nimensä talkoovihkoon
VaaSun oravapolkulaiset kirjoittavat nimensä Oravapolkuvihkoon
Oma vihko:
ABB nimi vihkoon
Wärtsilä nimi vihkoon + Emit. Myös lapset merkitään.
VEO Nimi vihkoon
DANFOS nimi vihkoon ja maksavat vain 4e ja syksyllä laskutetaan loput.
2. Emit -kilpailukortit
Vuokra 2 euroa; vuokraajan nimi ja emit- numero emit-vihkoon.
Palautettaessa yliviivaa vuokraajan nimi
Oravapolkulaiset ja talkooporukka saavat emitin lainaksi ilmaiseksi
Emit- myynti:
Uusi 2018 hankittu vilkullinen myydään kaikille 71 e.
Vanhempin myydään VaaSun jäsenille 35 euroa. Ei jäsenille 55 euroa. Merkitse ostajan nimi
numeron kohdalle emit- vihkoon. Maksun voi suorittaa kassaan tai anna ostajalle täyttämäsi
pankkisiirtolomake, josta otat toisen kappaleen kassaan.
Tee kassatilityksen yhteydessä myydyistä emit -korteista erittely!
3. Tarvikemyynti
Karttamuovit 20 senttiä/kpl, rastimääritesymbolit 1 euro,
Limsa 2 euroa

TERVETULOA VAASARASTEILLE !
LÄHTÖ:
OSALLISTUMINEN:
KARTTAMAKSU

klo 17.00-19.00 välillä.
Osallistua voit yksin, parin kera tai joukolla.
6 euroa
Emit vuokra 2 euroa

Voit ilmoittautua paikan päällä tai rastilippu.fi
Radoista saat itse valita mieleisesi. Pääsääntöisesti seuraavat radat ovat tarjolla
RR siimarirata 1,7 km nauha metsässä, jota seuraten voi kulkea. < 10 vuotiaat
TR tukireitti 1,5-2 km. Reitti tukeutuu metsässä siimariin n. 10-12 vuotiaat
D
2 km
C
3 km,
B
5 km
A
7 km
Oma rata, jolloin voit käydä vain muutamalla rastilla, tai voit suunnitella mallikarttojen rasteista
valmiiksi oman radan.
Radat vaikeutuvat pituuden lisääntyessä.
KARTTA Kartanmyyjältä, johon on piirretty rata ja rastimääritteet. Tarvittaessa voit vuokrata emit kortin. Lähes aina kartoissa on valmis ratapainatus.
ILMOITTAUDU LÄHDÖSSÄ JA PALATESSA
Näin varmistamme, että kaikki ovat tulleet pois metsästä
Maali suljetaan klo 21.00 kaikkien tultua pois metsästä.
MATKAAN
EMIT-kortti tyhjätään lähtöleimasimessa (0-leimasin) ennen maastoon lähtöä. Aika lähtee
juoksemaan, kun kortti nostetaan leimasimesta. Muista leimata myös maalissa, ennenkuin korttisi
tiedot luetaan koneella ja MTR-laitteella, josta saat tulosteen.
RASTIT on merkitty maastossa punavalkoisin rastilipuin. Rastilla on rastileimasin, jossa leimaat emitkorttisi. Rastilla on sama tunnusnumero kuin rastimääritteessä. Tästä voit tarkistaa, että olet oikealla
rastilla.
Rastit käydään numerojärjestyksessä.
Väärällä rastilla leimaus ei haittaa, kunhan kaikki omat rastit on leimattu numerojärjestyksessä.
TULOKSET

ovat nähtävillä:
VaaSun kotisivut:
IF Femmanin kotisivut:

www.rastilippu.fi
www.vaasu.fi
www.femman.fi/orientering

Vastuu on kokonaan suunnistajalla itsellään. Ylitä tiet varoen!
Kunnioita maanomistajien ja asukkaiden oikeuksia. Muista erityisesti, että viljellyille pelloille ja
asutuille tonteille meneminen on ehdottomasti kielletty!

VAASARASTIT MATERIAALI
kassalipas, jossa
pohjakassa 70 euroa
tapahtumakohtaiset pankkisiirto-lomakkeet
VaaSun pankkisiirto-lomakkeita (mm. emit-korttien jne. myyntiä/maksua varten)
käytetyt liikuntasetelit
kuittivihko
EPSU-kortit (myytävät omassa vihossa)
Kaksi tietokonetta, kaksi lukijaleimasinta 250, MTR –laukku
Invertteri ja johto tupakansytytinliitäntään
EMIT –pakki, jossa vuokrattavat / myytävät kortit
Rastiliput ja rastileimasimet, ruuvit, teipit ratamestareilla
peräkärryssä;
Ea -laukku
kuulakärkikyniä
piirtotusseja
kompassi (lisäratojen piirtämiseen)
kiinnitysteippejä (+maalarinteippiä)
sakset
nitojat+niittejä
vasara
rautakanki
ruuveja (mahd. Emit-leimasimen kiinnittämiseen)
ristipää/ruuvimensseli
kartan suojamuovia
rastiliput (opastamiseen)
osallistumisvihot ABB, WÄRTSILÄ, VEO, DANFOSS, Talkoohenkilö, oravapolku
mallivihko, jossa liikuntasetelien käyttöohjeet
tulospalveluun kirjoitusalustat
polvialustat
lokerikko -levy mallikartoille
vanerilevyjä
keppejä
lähtö- ja maalipukki
kyltit, lähtöpaikalle (lähtö, lähtöleimaus), maaliin (maalileimaus)
työpöytä+penkit
liikenteen opastus -lätkät
keltaiset -toimitsijaliivit
limsat (täydennys tarpeen mukaan)
Rastilippuja ja rastipukkeja

