
JÄRJESTELYRYHMIEN TEHTÄVÄSUUNNNITELMA 2015  (ohjeellinen)

RYHMÄN VETÄJÄ:
- Tapahtuman kokonaisvastuu, pelastussuunnitelman vastuuhenkilö, tehtävien jako
- Tiedottaminen:

o Turun Sanomien su tai ma numeroon kutsu Seurat-palstalle:
ts.urheilu@ts.fi ja aiheeksi SEURAT PALSTA, jotta lehdessä tiedetään minne
kutsu on tarkoitettu ja vasta tekstissä kerro Satarasteista.

o Turun Tienoon torstain numeroon kutsu, eija.lepisto@turuntienoo.fi
- Luvat: Selvitetään ratamestarien kanssa, että tarpeelliset alueet (lähtö, maali ja paikoitus)

ovat käytettävissä
- Karttojen myynti, maksuksi kelpaavat myös Smartumin kulttuuri- ja liikuntasetelit sekä

SporttiPassi.
- Karttamaksut: Aikuiset 6 euroa, alle 16 v 3 e, perhemaksu 12 e ja sarjalippu 52 e
- Rahojen tulouttaminen (Liedon SP FI59 4309 1050 0133 07)

 (Liedon OP FI50 4713 2020 0043 43)

Varmistuttava, että tapahtumassa on tarpeelliset tarvikkeet esim. seurateltta sadesäällä,
virvoitusjuomia (myytäväksi) hellesäällä sekä ensiapulaukku.
Ohjeissa on ilmoitettu myös maalin sulkemisaika, jonka tarkoituksena on saada
suunnistajat pois metsästä sovittuun aikaan mennessä.
Ryhmän on edelleen varmistettava, että kaikki suunnistajat ovat tulleet pois metsästä.

RATAMESTARI:
Seuralla on käytössä CONDES-ohjelma ratasuunnitteluun (tänä vuonna versio 9.1.1 tai
uudempi) ja A3 värilaser ratapainatukseen (Condes-koulutusta antaa Martti Alilonttinen),
sekä myös OCAD-karttaohjelma, missä on myös ratapainatusominaisuudet.
- Alueen karttatiedoston saa Olli Mattilalta (p. 0400 380927, opa67(at)live.com)
- Ratasuunnittelu:

Radat RR tai 1,8 km (helppo) sekä 2, 3, 4 ja 6 km normaalit radat (2.6. myös 10 km)
Käytössä koodit 31–62, poissa tällä hetkellä 34.
Pyrimme pitämään täyden sarjan ja tässä ilmoitamme myös kunkin hetken puutelistan
ajantasaisena.

- Rastien vienti: EMIT-leimausjärjestelmä käytössä. Rastileimasimen voi ripustaa myös narulla
puuhun n.1 m:n korkeudelle.

- Ratojen tulostus: Tänä vuonna on käytössä pääosin TULOSTEKARTTA.
  Ota ajoissa yhteyttä Marttiin ratojen tulostamiseksi.

- Rastimääritteet: Kuvalliset, karttaan painettuna.
- Lähtöön nollaleimasin, rastilippu ja mahdollinen opastus

lähdöt 17.00 - 18.30, 22.9. lukien 16.30 - 17.30.

Ratojen suunnittelussa tulee huomioida, että suunnistajat eivät juokse talojen pihapiireissä,
pelloilla, taimikoissa eikä peltojen reunoissa ja aroilla maastonosilla.



AJANOTTAJA:
Seuralla on uusi kannettava tietokone, jota käytetään ajanottoon (TUTUSTU KÄYTTÖÖN
ETUKÄTEEN). Koneen saa Martilta. Varmista että akku on ladattu ennen tapahtumaa jolloin se
kestää koko tapahtuman ajan. Koneen käyttöjärjestelmä on Windows 8.

Ajanottojärjestelmänä on edelleen E-Results. Ajanottajat on koulutettu käyttämään ohjelmaa.
E-Results-ohjelman käytöstä on omat ohjeet.

- Tapahtuman jälkeen samana iltana ajanottaja toimittaa koneen Martille/Antille, jotka
julkaisevat tulokset www.liedonparma.fi/suunnistus/satarastit –sivulla.

- Tulokset saadaan suoraan tietokoneelta lehdistö- ja txt-muodossa .Turun Tienoo julkaisee
tulokset kokonaisuudessaan ja ne on lähetettävä toimitukseen ke klo 11.00 mennessä
sähköpostilla: toimitus@turuntienoo.fi.

AVUSTAJAT:
- Opasteet ja pysäköinti (opastus päätieltä)
- Rastien haku metsästä ja tarvikkeiden palautus Ketunpesäntielle tai seuraavalle järjestäjälle.
 (Varusteiden säilytys Ketunpesäntie 51:ssä pihalla pyörävajassa autotallin vieressä)
- Ratamestarin avustus tarvittaessa (rastien vienti ja ratapainatukset)
- Maalin hoito: Maalissa käytetään Radio Sadan maalivaatetta.


