XXVII Sandels Jotos

”Vänninmäen vyörytys” 17.–18.5. 2014

TERVETULOA
27. Sandels Jotokselle
Järjestyksessään 27. Sandels Jotos järjestetään 17.–18.5.2014
Sonkajärvellä. Olette ilmoittautuneet Sandels-Jotokselle. Tervetuloa YläSavon maisemiin! Käsiohjelmassa on ohjeita tapahtumaan, varustelista ja aikataulutus. Lukekaa ohjeet huolellisesti!

Katso lisää
myös:
www.rul.fi/iisalmi
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”Vänninmäen vyörytys” 17.–18.5. 2014

KISAN AIKATAULU 17.-18.5.14
La

7.-8.00
8.00
10.00
17.30
21.00
21.30

Su

klo 6
klo 7
klo 11
klo 12–14
klo 14

Kokoontuminen Hanhilampi
Hanhilampi 1 erä ampuu
Ensimmäiset maastoon
Kärki maastosta
Viimeisestä maastosta, huolto
Iltahartaus
Ilta- ja yötoiminta / kilpasarja (voi tapahtua jo ennen iltahartautta)
Aamupala
Lähtö (Yhteislähtönä)
Rastit sulkeutuvat, oltava klo 12 maalissa
Ruokailu, muu huolto
Palkintojenjako
keskuksen purku

Kilpailuaika on Suomen virallinen kesäaika.

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA
Johtaja: Hannu Keränen
Varajohtaja: Tommi Lähteinen
Vääpeli, huolto: Eero Pulkkinen
Tiedotus ja markkinointi: Petri Kortelainen
Ratamestari: Matti Kauppinen
Ammunta: Veli-Pekka Kastarinen
Rastipäälliköt: Seppo Määttä, Antti Komulainen
Ruokahuolto: Anja Pehkonen
Pelastus ja ensiapu: Iisalmi, Juha Komulainen
Talous: Jouko Koivunen
Toimisto ja tuloslaskenta: Jorma Hyvönen
Yhteyshenkilö: Mikko Laajalahti

JOTOKSEN KULKU
Jotos koostuu ammunnasta, maastovaelluksesta sekä rastitehtävistä, jotka mittaavat erilaisia sotilaallisia
sekä yleishyödyllisiä tietoja ja taitoja. Tänä vuonna kilpaillaan kahdessa sarjassa.
Maastossa kuljetaan jokamiehenoikeuksin, kunnioittaen toisten omaisuutta ja luontoa. Maasto on vaihtelevaa, osin vaativaa suomalaista metsämaastoa, joten kukin osallistuja vastaa henkilökohtaisesti siitä, että
varustautuu asianmukaisin varustein, tiedoin ja taidoin, sekä säilyttää toimintakuntonsa jotoksen aikana.
Reitillä tavattu humaltunut osallistuja tai häiriön aiheuttaminen majoitusalueilla aiheuttaa koko partion hylkäämisen ja sulkemisen kilpailusta. Avotulenteko on kielletty muilla kuin merkityillä paikoilla. Joillakin rasteilla sekä majoitusalueilla on vesihuoltomahdollisuus.
HUOM! Kaikilla toimintarasteilla on tehtävän aikana voimassa tilanteenmukainen toiminta, ellei
toisin mainita! Tämä näkyy myös rastisuoritusten arvostelussa.
IISALMEN RESERVIUPSEERIKERHO RY
Päiviönkatu 9
74100 IISALMI

IISALMEN RESERVILÄISET RY
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”Vänninmäen vyörytys” 17.–18.5. 2014
ERITYISTÄ:
• Elektronisten apuvälineiden käyttö (GPS, myös puhelin-GPS, etäisyysmittarit jne.) on ehdottomasti kielletty. Laitteen käyttäminen johtaa partion hylkäämiseen.
• Arvomerkkien käyttö on kielletty
• Yhdenmukainen varustus ei ole välttämätön, vaan tärkeintä on asusteen soveltuvuus vallitseviin olosuhteisiin. Ilmeisen riittämättömin tai soveltumattomin varustein varustautuneen osallistujan pääsy maastoon
voidaan evätä.
• Alle 15-vuotiaat osallistuvat omalla vastuulla. Kilpailumaksu 50 € / hlö pitää olla maksettu ennen jotosta.

TOIMINTA AMPUMAPAIKALLA
Jotos alkaa ammunnoilla Hanhilammen ampumakeskuksessa Iisalmessa.
Partioiden ja yksittäisten osallistujien tulee ilmoittautua Hanhilammen ampumakeskuksessa la 17.5.
klo 07:00 - 8:00 välisenä aikana. Kilpasarjalaisten ilmoittautuminen mielellään klo 7-7.30 ja yleisen sarjan
partioiden ilmoittautuminen klo 7.15–8.00 välillä).
AJO-OHJE Ampumapaikalle: Iisalmesta Kiuruvedelle päin, Kiuruvedentietä n. 3,6 km jonka jälkeen oikealle kyltti ”Hanhilammen ampumakeskus” (Hanhilammentie 87).
Ammutaan reserviläiskivääreillä 150 m matka, 10 laukausta, kasa-ammunta. Aseet on ennakkoon kohdistettu. Pistooliammunta samassa paikassa, järjestäjien aseella. MPK:n vakuutusturva voimassa. Alaikäisten kohdalla on erillinen käytäntö reserviläisammunnassa, siitä tulee yhteydenotto kisailijoihin.
Ilmoittautumisen yhteydessä partioille jaetaan kilpailukortti ja muu materiaali.
Ensimmäinen ammuntaerä alkaa klo 08.00 ja jatkuu porrastetusti. Ampumapaikalle siirrytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivomme, että kilpasarjalaiset saapuisivat aikaisin ja olisivat siten mahdollisimman
aikaisissa ammuntaryhmissä. Kaikille ampujille annetaan ennen ammuntaa varomääräys-, ase- ja ampumakoulutus. Kukin partio, ja yksilö toimii täsmälleen annettujen ohjeiden mukaan, tahallinen ohjeista poikkeaminen tai ylenmääräinen huolimattomuus voi johtaa nollatulokseen tai pahimmassa tapauksessa partion hylkäämiseen kilpailusta. Kuulosuojaimia löytyy myös järjestäjiltä.
Ammuntojen jälkeen partiot siirtyvät omin kulkuneuvoin Jotoksen rastireitin lähtöalueelle Sonkajärvelle Vänninmäen koululle.

Siirtyminen kisapaikalle
Ammuntojen jälkeen partiot siirtyvät omin kulkuneuvoin Jotoksen lähtöalueelle Sonkajärvelle Vänninmäen
koululle Siltanotkontie 10 Sonkajärvi. Samassa paikassa on yöpyminen.
AJO-OHJE jotosalueelle:
Iisalmesta Kajaaniin päin 5-tietä n. 12 km, josta käännytään oikealle. Soratietä (Vänninmäentie) ajetaan n.
3,4 km, josta käännytään vasemmalle Vänninmäen entiselle koululle (kyltti Vännäri). P –paikalle on ohjaus. Autojen parkki on kisa- keskuksen läheisyydessä. Tavaroita voi jättää omaan autoon.

TOIMINTA MAASTOKILPAILUSSA
Lähtöalueella tulee ilmoittautua lähettäjälle, joka tarkastaa karttoihin merkityt rastipisteet.
Lähtö maastoon tapahtuu porrastetusti. Partio kuljettaa jotoksen aikana mukanaan partiokorttia, johon
merkitään kultakin rastilta saadut pisteet ja rastilla käynnin ajankohta. Vastaavat tiedot löytyvät myös jokaisen rastin omasta kirjanpidosta.
Lauantai: Kaikki rastit ovat pakollisia ja jokaisen partion jäsenen on käytävä rastilla. Tehtävärastien paikat ilmoitetaan koordinaatteina, käytettävä koordinaattijärjestelmä on ETRS89 (ETRS-TM35FIN). Rastien
koordinaatit on jaettuna partiokohtaisessa materiaalissa. Koordinaattilistauksesta käy ilmi myös rastin arvo.
IISALMEN RESERVIUPSEERIKERHO RY
Päiviönkatu 9
74100 IISALMI

IISALMEN RESERVILÄISET RY

XXVII Sandels Jotos

4

”Vänninmäen vyörytys” 17.–18.5. 2014
Sunnuntai: kaikki rastit ovat vapaaehtoisia ja rastikoordinaatit ja –vihjeet luovutetaan partionjohtajille lauantai-illan iltahartauden yhteydessä.
 yhteislähtö klo 7:00
 rastit avoinna klo 7:00 – 11:00
 rastille otetaan vastaan 10:45 asti. Jos partiokortin luovuttaa rastin pitäjälle tähän aikaan mennessä, rastin voi suorittaa vaikka siellä olisi jonoa.
 rasteja saa/voi suorittaa niin monta kuin haluaa/ehtii vapaassa järjestyksessä.
 ensimmäisenä rastille saapunut partio saa rastilta lisäpisteitä 4; toinen 3, ja kolmas 2. Lisäpisteet
annetaan sarjoittain.
 kilpailukeskukseen on saavuttava klo 12:00 mennessä
 jos partio ei saavu kilpailukeskukseen määräaikaan mennessä, ajan ylityksestä seuraa 1 virhepiste
per 10 minuuttia

 Rastit ja maasto





Rastit ovat maastossa merkitty rastilipuin. Maasto on suurimmaksi osaksi helppokulkuista yläsavolaismaastoa, jossa on teitä, polkuja, metsäteitä. Pelloille meno on kielletty. Kieltoa rikkonutta partiota voidaan sakottaa pistemenetyksin. Mahdollisista poikkeuksista esim. ylittää pelto tietystä kohtaa ilmoitetaan partioille edellisellä rastilla erikseen.
Osa kisamaastosta on hidaskulkuista. Reitinvalinnalla voi hankalat maasto-alueet kiertää.
Kartta on 1:25 000 peruskartta.

TOIMINTA MAJOITUSALUEELLA
Majoitusalueelle saavuttuaan partio ilmoittautuu vastaanottajalle, joka kirjaa saapumisajan partiokorttiin ja
osoittaa partiolle yöpymisteltan. Telttaan, joka partioitten on pystytettävä yhdessä, majoittuu 2-3 partiota. Majoituttuaan partio voi ruokailla. Illalla majoitusalueella toimii kanttiini, josta voi ostaa virvokkeita. Varusteet, joita ei tarvita jotoksen aikana, voidaan jättää omaan autoon tai järjestäjien säilytettäväksi majoitusalueelle. Illalla, n. klo 21:30 suoritetaan kenttähartaus, ja hiljaisuus alkaa klo 23:00. Aamupala on saatavissa klo 6.00 alkaen. Ennen maastoon lähtöä partioiden on purettava majoitustelttansa ja siistittävä
sen ympäristö. Laiminlyönneistä rangaistaan pistemenetyksin.

Tutustu MPK:n koulutukseen osallistumisen pelisääntöihin ilmoittautumisen yhteydessä.
ENSIAPU (kisan matkaosuudella)
Oma ea –tarvike, kyypakkaus myös mukana. Tarvittaessa järjestäjien tarjoama apu.
Lääkintähuolto
Lääkintähuoltopalveluissa tukeudutaan paikalliseen terveyskeskukseen turvallisuussuunnitelman
mukaisesti. VPK:n ambulanssi on paikalla ammunnoissa ja muutoin kilpailukeskuksessa.
TOIMINTA ENSIAPUA VAATIVISSA TILANTEISSA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SELVITÄ MITÄ ON TAPAHTUNUT
PELASTA HENGENVAARASSA OLEVAT JA ESTÄ LISÄONNETTOMUUDET
ANNA HÄTÄENSIAPU
TURVAA HENGISTYS JA VERENKIERTO
EHKÄISE SOKKI JA TYREHDYTÄ VERENVUOTO
HÄLYTÄ APUA YLEISESTÄ HÄTÄNUMEROSTA 112
Anna tieto tapahtuneesta kisan varajohtajalle Tommi Lähteinen 050 5900 906
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”Vänninmäen vyörytys” 17.–18.5. 2014
RUOKAHUOLTO KISAN AIKANA JA JÄLKEEN
Lauantaina tarjotaan kisan aikana kahvia ja pientä välipalaa Vänninmäen koululla lähdössä. Lauantaina
jaetaan kilpailijoille taistelumuonapakkaus ja kukin ryhmä tekee yötukikohdissa olevilla välineillä (trangia ja
polttoneste annetaan käyttöön järjestäjien puolesta) klo 17–21.30 itselleen ruuan.
Sunnuntaina tarjotaan klo 6.-6.45 aamiainen ja maalissa lämmin ruoka klo 11–13.30. Ruokailu sisältyy
jotosmaksuun. Huolto pitää pientä kanttiinia, josta on ostettavissa virvokkeita ja pientä purtavaa sekä
kisa-keskuksessa myydään mm. lettuja.

VARUSTELUETTELO
Partiokohtainen pakollinen varustus vähintään
ensiapupakkaus, kyypakkaus jokaista ryhmää kohden
matkapuhelin, jonka numero otetaan ylös ilmoittauduttaessa
maastossa tarvittava muona
valaisin
taskupeili
kiikarit / kilpasarja
karttalaukku tai karttojen muovinen suojapussi
Henkilökohtainen pakollinen varustus vähintään
kantolaite
heijastin
vesipullo
kompassi
tulentekovälineet
teräase, puukko, lusikka-haarukka, oma muki, muovilautanen
säänmukainen vaatetus
muistiinpanovälineet
ammuntaan soveltuva vaatetus
majoittumiseen telttapatja ja makuupussi
Joukkueille jaettavaan materiaaliin kuuluu
joukkuekortti
yksi värikartta + 2 mustavalkoista kilpailukarttaa
kilpailuohjeet, sisältäen tärkeät puhelinnumerot
rastien koordinaatit
koordinaattilevy kuitattavissa tarpeen mukaan
Yöpaikassa: keittovälineet ja poltinaine
muonapakkaus kisan alussa mukaan
KESKEYTTÄMINEN
Mahdollisten keskeyttäneiden partioiden tai osallistujien on ilmoittauduttava välittömästi varajohtajalle
Tommi Lähteinen 050 5900 906.
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VAKUUTUKSET
Kaikki osallistujat on vakuutettu MPK Ry:n toimesta koko jotoksen ajalle. MPK:n tapaturmavakuutus on
voimassa koulutuspaikalla ilmoittautumisen jälkeen. Matkat tilaisuuksiin eivät sisälly vakuutukseen. Vakuutus ei korvaa omien tavaroiden (kännykkä, vaatteet, kellot yms.), auton jne. rikkoutumista tai katoamista pois lukien henkilövahingon yhteydessä syntyneet yksityistapaturmavakuutusehdoissa mainitut materiaalivahingot (silmälasit, kuulokojeet tms.). Ammunnan osalta osallistujat ovat vakuutettuja järjestäjän toimesta. Ampumavakuutuksen vakuutussumma on tapaturman hoitokuluista 8500Eur, täyden pysyvän haitan kertakorvaus 1700Eur ja kuolemantapauskorvaus 1700Eur. Erillistä vakuutusturvaa ei siis välttämättä
tarvita, ellei vakuutusturvaa henkilökohtaisesti halua korottaa edellä mainituista.

ERITYISHUOMIOITA
Päihtyneenä ei ole sallittua osallistua jotokselle. Kilpailu on päihteetön.
VIESTINTÄVÄLINEET
Matkapuhelimet.
Kaikilla järjestäjillä ja partioille on jaetaan kilpailuohjeet ja yhteystietolista, jossa on tärkeimmät
puhelinnumerot turvallisuuteen ja tapahtuman järjestelyihin liittyville tahoille.
TIEDOTTAMINEN
Tapahtuman aikana vastaa kriisitiedottamisesta jotoksen johtaja. Tarvittaessa on tukena ryhmä,
johon kuuluvat lisäksi varajohtaja, järjestävien yhdistyksen pj:t ja MPK:n edustaja.
Onnettomuustilanteissa ja rikoksissa tiedotusvastuu median suuntaan on aina pelastustöitä johtavalla viranomaisella tai poliisilla. Keskeyttämisissä tai onnettomuuksissa välittömästi ilmoitettava kisan johtokeskukseen kisan varajohtajalle Tommi Lähteinen 050 5900 906.

JOTOKSEN PÄÄTÖS
Maalialueella ilmoittaudutaan vastaanottajalle, joka kirjaa saapumisajan ja ohjaa toimistoon jossa luovutetaan kilpailukortti ja muu mahdollinen materiaali. Klo 14:00 on tulosten julkistus ja palkintojenjakotilaisuus
Jotos päättyy klo 15:00 mennessä. Maalissa on vain rajoitettu mahdollisuus peseytymiseen. Kaikille osallistujille tarjotaan maalissa lämmin ateria ja jokainen saa muistoksi diplomin. Kolme parasta partiota palkitaan.
Yksi lauantain rasteista on yleisörasti, jolloin media ja mm kyläläiset voivat tulla seuraamaan partioiden
suorituksia. Tehtäväohjeessa on maininta, että mikä rasti on yleisörasti.
Lisätietoja jotoksesta Katso lisää myös: www.rul.fi/iisalmi
Hannu Keränen, jotosjohtaja
Matti Kauppinen, ratamestari
Antti Komulainen, rastipäällikkö
(Seppo Määttä, rastipäällikkö
Mikko Laajalahti, yhteyshenkilö
Tommi Lähteinen, varajohtaja

IISALMEN RESERVIUPSEERIKERHO RY
Päiviönkatu 9
74100 IISALMI

+358 440 762161
+358 400 903833
+358 50 466 0288
+358 50 331 9785)
+358 44 700 5208
+358 50 5900 906
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Sandels Jotoksen järjestäjät toivovat partioille
onnea kisaan!

IISALMEN RESERVIUPSEERIKERHO RY
Päiviönkatu 9
74100 IISALMI

IISALMEN RESERVILÄISET RY

8

