VARUSTELISTA ITARASTIEN KISAPAIKALLE
Itärastitavaroissa:
- Rastiliput, vähintään rastien määrä + 4 (opasteliput). Lisää rastilippuja on
tarvittaessa varastolla
- EMIT - leimasimet, mustassa laatikossa. Tarkista etukäteen, että koodit
(leimasimien takana) täsmäävät E-result - ohjelmaan syötettyjen koodien kanssa (jos
olet tehnyt radat valmiiksi tulosohjelmaan).
- lähtö- ja maalileimasin (kiinnitetty pukeille)
- EMIT -kortit, joita vuokrataan (2 laatikkoa). Huom! Näitä ei saa säilyttää samassa
laatikossa kuin leimasimia, koska niiden patterit kuluvat tällöin loppuun.
- riittävästi pakkausteippiä leimasimien kiinnittämiseen. Vähintään 1 rulla / rastien
viejä, jos rasteja vie useampi henkilö. Jos teippiä on vähän, osta sitä lisää. Rahat voi
ottaa takaisin kuittia vastaan tilityksen yhteydessä.
- lähtö - ja maalivaate, nämä on hyvä pystyttää lähtö- ja maalileimasimien
välittömään läheisyyteen.
- toimivia kyniä, paperia, tussi (näitä pitäisi olla Itärastikamoissa, toimivuuden voi
kuitenkin vielä varmistaa etukäteen)
- karttamuoveja, muutamia omaan käyttöön; lisäksi näitä voi tarvittaessa myydä
tarvitsijoille
- telineet, joihin mallikartat voi kiinnittää (puiset alustat)
- pohjakassa, tarkista että alkusaldo on 50 €
- opasteet
- tietokone, ladattuna
- MTR; ladattuna
- vihkoja: kaksi vihkoa lähtöön & niihin toimivat kynät; näihin suunnistajat kirjaavat
itsensä lähdössä. Lisäksi kartanmyyntiin vihko, johon kirjataan laina emitien numerot;
sekä vihko johon kirjataan Rastihaukat, Suvelaiset, Maanpuolustuskorkeakoululaiset
ja Vartiovuorenpojat, jotka lähtevät ilman karttamaksua.
- parkkiopastajien keltaiset liivit
- Suunnistava Uusimaa - aluekalenterit, joita jaetaan ilmaiseksi. Menekkiä etenkin
alkukaudesta. Näitä voi pitää esille maalissa/ muuten näkyvästi.

Ota lisäksi mukaan:
- puukko/kääntöveitsi rastien purkamista varten (Itärastikamoissa on 1 veitsi ja
sakset)
- reppu / kassi tms rastien kantamista varten viedessä/hakiessa; 1 kpl/viejä/hakija
- puhelin, jonka akku on ladattu
- eväitä, lämmintä vaatetta
- Kartat (jotka posti on toimittanut ennen Itärasteja). Yhteen "kaikki rastit" - karttaan
voi kirjata rastileimasimien koodit (ne leimasimien takana olevat numerot) &
halutessaan merkitä myös radat.Jos maalissa on ratojen kanssa epäselvyyksiä,
tästä on helppo tarkistaa millä rasteilla suunnistaja on leimannut. Saattaa helpottaa
keskusteluja ja on myös nopeaa, jos pitää tarkistaa syötettyjä ratoja.
- 1 - 2 EMIT -korttia maaliin varusteista tai oma kortti. MTR ei lue samaa korttia kahta
kertaa peräkkäin. Mikäli siis maalissa on jotain ongelmia niin tulos ei välttämättä
kirjaudu. Tällöin on hyvä käyttää välillä toista EMIT -korttia lukijassa, jonka jälkeen
MTR lukee jälleen suunnistajan korttia.
- 1-2 telttatuolia
- pieni pöytä, jonka päällä lähtijät voivat kirjata nimensä vihkoihin

Avustajat
Primeaikaan (klo 10.45 - 12) paikalla tarvitaan vähintään kolme; mielellään jopa neljä
henkeä.
Huolehdi ajoissa siitä, että ilmoitat seuralaisille mikäli tarvitset apua. Rastihaukkojen
sisäinen Facebook -ryhmä (ei näy kuin ryhmään hyväksytyille) on nopein tapa
tavoittaa potentiaalisia avustajia. Ilmoita tarvitsetko apua rastien viemisessä;
hakemisessa vai "vain" toimihenkilönä kisapaikalla. Jos et käytä FB:a niin laita
viestiä esim. webmasterille (webmaster@rastihaukat.fi) ja pyydä laittamaan viesti
Faceen.

