Ratamestarin tehtävät:
Laadi suunnistusradat ja tee tärkeimmät päivitykset karttaan. Pyri tekemään kartat mittakaavaan 1:7500.
Pidemmät, mikäli ei kartta sovi A4-kokoon, mittakaavaan 1:10000.
Laita johonkin kartan reunaan ”laatikko” ja siihen teksti Karttamaksu 5 €, FI89 5211 0340 0171 30
omatoimirastilaisia varten.
Toimita radat PDF-tulosteena Jarmolle viikonvaihteessa, jotta jää pieni pelivara karttojen tulostukseen.
Karttojen piirrossa voit pyytää apua Elon Jussilta, 040 541 2007.
Käytettävissä olevien leimasinten numerot ovat 101 – 150, pois lukien 130.
Toimita ilmoitus Laitilan Sanomiin (seuratoimintailmoitus) viimeistään maanantaina (tiistain lehti,
urh.kalenteri) ja Uudenkaupungin Sanomiin viimeistään maanantaina (tiistain lehti, VaRan palstalle
kohtaan kuntorastit).
Ratapituudet: 1,5 km erittäin helppo, sekä 3, 4.5 ja 6 km. Ei tuki- ja rastireittiä.
RASTILIPUT JA OPASTEET LÖYTYVÄT URHEILU- JA SUOPELLONTIEN TIEN RISTEYKSESSÄ
OLEVASTA VANHASTA VARPPELAN VARASTOSTA.
Vie rastiliput sekä leimasimet maastoon.
Hae MTR-laite ja vaihtokassa Niemen Villelta pesäpallokentän toimistosta. Sovi Villen kanssa
ennakkoon, koska haet tavarat. Villen numero on 044 241 2148. Sovi hakiessasi, milloin kuntorasteja
seuraavana perjantaina palautat: MTR:n, vaihtokassan ja mahdolliset Smartum yms. setelit hänelle.
Ulkopaikkakuntalaiset ratamestarit voivat sopia meidän paikallisten kanssa mahdollisesta tavaroiden
jättämisestä jo torstai-iltana. Toimitamme ne sitten Villelle.
Toimita Villelle ratakohtaiset rastien tunnusnumerot ennen kuntorastipäivää. Villen s-posti on
ville77niemi@gmail.com

Varaa itsellesi vaihtorahaa karttamaksuja varten. ( lippaassa on 20 €:n pohjakassa ).
Laita opasteet paikoilleen. Torstaisten kuntorastien jälkeen voi opaskyltit poistaa tienvarsilta, mutta jätä
rastiliput omatoimirastilaisia varten opasteeksi.
Lähtöaika on 17.00 - 18.30
Rastipisteet säilytetään metsässä sunnuntaihin klo 18.00 asti, jolloin omatoimisuunnistus on myös
mahdollista. Ratojen purku tehdään sunnuntai-illan tai maanantain aikana, jolloin tarvikkeet ovat käytössä
tiistaina. Mikäli on tarvetta viedä rasteja aiemmin metsään, voit varmistaa edelliseltä ratamestarilta hänen
käyttämiensä emittien numerot. Niitä riittää kahteen sarjaan, kun toinen käyttää alku- ja toinen loppupäätä.
Emit-leimasimet, rastiliput ja opasteet sekä ylimääräiset kartat palautetaan Varppelan varastoon.
Karttamaksut tilitetään Osuuspankkiin suunnistusjaoston tilille FI89 5211 0340 0171 30.

MUUTA HUOMIOITAVAA:
Esimerkki ilmoituksesta urheilukalenteriin: Kuntosuunnistus 10.6 klo 17.00 - 18.30 Kakonkalliolla. Radat
1,5 km erittäin helppo ja 3, 4.5 sekä 6 km. Karttamaksu 5 €, <16 v. maksutta
Opastus: Rauman valtatie 1138, Pyhäranta

KARTTAMAKSU:
5 €, alle 16-vuotiaat ilmaiseksi. Kuntorastiratamestarit 3 €.
Maksaa voi myös kuitatuilla Smartum- , Tyky ja Virike liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Kirjaa osallistujan
tietoihin mahdollinen osallistumismaksun maksaminen liikuntasetelillä. Käytettäessä korttia ennakkomaksun
maksamiseen, rastita ao. palveluntuottaja osallistujalistaan, jotta maksu on jälkeenpäin todennettavissa.
Lainattavasta emitistä peritään 1 € / kerta.

LISÄTIETOJA:
Jarmolta 044 533 0370 tai Jussilta 040 541 2007.

