ITÄRASTIEN RATAMESTARIN JA AVUSTAJIEN OHJEET 2018
Näissä ohjeissa on Itärastien järjestelyjen keskeiset ohjeet. Tarkoitus on varmistaa, että ulkoiset puitteet
säilyvät samanlaisina kaikilla Itärasteilla koko kauden ajan.

1 AJOISSA ENNEN KISAA
•
•
•
•
•

•

•

Tutustu pelastussuunnitelman ohjeisiin ja muista tehdä pelastussuunnitelma ennen kisaa.
Tutustu keskuspaikkaan ja suunnittele lähdön, maalin ja karttojen myyntipisteen paikat. Pyri
sijoittamaan ne mahdollisimman lähelle keskuspaikkaa.
Suunnittele myös autojen paikoitus (n. 100 henk. = n. 50 autoa)
Suunnittele opasteiden paikat. Tarkista mistä opastus on ilmoitettu alkavaksi.
Suunnittele tapahtuman tehtävänjako. Hyvien järjestelyjen varmistamiseksi tarvitaan vähintään
kolme toimihenkilöä seuraavasti:
• paikoitus
1 henkilö
• karttojen myynti
1
"
• lähtö/maali (tkone)
1-2
"
Primeaikaan (klo 10.45-12) paikalla tarvitaan vähintään kolme; mielellään jopa neljä henkeä.
Huolehdi ajoissa siitä, että ilmoitat seuralaisille mikäli tarvitset apua. Facebook -ryhmä on nopein
tapa tavoittaa potentiaalisia avustajia. Ilmoita tarvitsetko apua rastien viemisessä; hakemisessa vai
"vain" toimihenkilönä kisapaikalla tai tietokoneen käyttäjää. Jos et käytä Facebookia niin laita
viestiä esim. webmasterille (webmaster@rastihaukat.fi) ja pyydä näitä laittamaan viesti
Facebookiin ajoissa.
Itärasteista on toimitettu tiedot Rastilippu.fi-palveluun. Samat tiedot pitäisi olla seuran
nettisivuilla, Itärastien omilla Facebook -sivuilla (helppo jakaa tapahtuma esim. kaupunginosan
omaan facebook -ryhmään) ja Suunnistava Uusimaan kuntosuunnistusesitteessä. Jos haluat tehdä
muutoksia, tee ilmoitus webmasterille / Itärastivastaavalle.

2 RADAT
•
•
•
•

•
•
•
•

Pyydä karttavastaavalta alueen uusin kartta hyvissä ajoin osoitteesta kartta@rastihaukat.fi
Jos haluat tietoa jonkun maaston aikaisemmista radoista, ota yhteyttä karttavastaavaan, joka
lähettää niitä sähköisesti. Voit myös katso löytyykö vanhoja ratoja Reittihärvelistä
https://www.rastihaukat.fi/cgi-bin/gadget/cgi-bin/reitti.cgi
Aloita ratojen suunnittelu hyvissä ajoin tutustumalla mahdollisiin muutoksiin maastossa. Valitse
lähtö- ja maalipaikat. Kysy mahdollisista sopimuksista maanomistajien kanssa.
Ratoja on neljä: 7 km, 5 km, 3 km ja 2 km
• 2 km erittäin helppo rata suunnistusta aloitteleville, rastit näkyvät polulta
• 3 km helpohko ja sopii lyhyttä lenkkiä haluaville
• 5 km kokeneille kuntosuunnistajalle
• 7 km vaativa
3 km on vaativampi kuin 2 km, mutta silti helpompi kuin 5 km.
Ratapituudet ovat ohjeelliset. Jos rataa ei helposti saa ko. pituiseksi, voi sen jättää lyhyemmäksi.
Tärkeämpää on hyvät ja oikeantasoiset radat kuin oikean mittaiset.
Kiinnitettävä radanteossa huomiota 2 km rataan, että se on todella tarpeeksi helppo myös
ensikertalaisille. Yleisesti 2 km:llä ei tulisi olla kuin viimeinen rasti yhteinen muiden ratojen
kanssa.
Yritä käyttää kartan parhaat alueet ja pyri suunnittelemaan radat siten, että syntyisi
mahdollisimman vähän jonojuoksua. Käytä siksi useampaa ykkösrastia.
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•
•
•

Muista varoa jo ratasuunnittelussa ylipääsemättömiä esteitä ja vaarallisia maastokohtia. Pyri
huomioimaan luonnonsuojelu ja metsästäjien toiveet. Älä vie ratoja peltojen, piha- ja
tonttialueiden poikki.
Valitse rastipisteet siten, että kartta pitää paikkansa kohteessa ja sen lähiympäristössä sekä
rastilippu tulee selvästi näkyville maastoon. Merkitse rastin paikka metsään esim. maalarinteipin
palalla, jossa lukee itärastit ja päivämäärä ja mahdollisesti rastin koodi.
Käytä rasteilla seuraavia koodeja:
Koodi= leimasimessa oleva printattu numero, sama kuin rastin koodi kartalla
EMIT – tunnus = leimasimen takana oleva tussilla kirjoitettu numero, joka näkyy tulosohjelmassa
leimasimen koodina
Koodi
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
-67
69
70
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
88
-91
92
93
95
-

Emit tunnus
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

uusi 2018
uusi 2018
uusi 2018
uusi 2018
uusi 2018
uusi 2018
uusi 2018
uusi 2018
uusi 2018
uusi 2018

150
121
122
153
154
155
123
157
158
173
160
120
162
163
164
165
166
167
119
124
171
172
174
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97
111
•

176
100

Maalileimasin, teipattu maalipukkiin

Kolmessa leimasimessa toinen sivutuki emit-kortille on hajonnut, voi käyttää, jos muut eivät riitä
Koodi
Emit tunnus
65
149
71
152
78
159 (Huom! sama koodi kuin käytössä olevassa)

• Varalla olevat leimasimet (molemmat ovat antaneet virhekoodin 2017, mutta huhtikuussa 2018
pakkastestissä toimineet):
Koodi
Emit tunnus
78
133
(Huom! sama koodi kuin käytössä olevassa)
80
134
(Huom! sama koodi kuin käytössä olevassa)
•
•

•

•
•
•
•

Lisäksi on käytössä toinen lähtöleimasin (0)
Käytössä olevien leimasimien lisäksi mustassa Emit leimasin laatikossa on muutamia ylimääräisiä
leimasimia. Näistä osa on numeroitu samoilla numeroilla kuin yllä olevat, joten valitessasi
leimasimia kiinnitä huomiota leimasimen takana olevaan käsin tussilla kirjoitettuun Emit –
koodiin, että otat oikeat leimasimet. Muussa tapauksessa voi käydä niin, että teet tulosohjelmaan
väärät radat (=tulosohjelmaan tulee syötetyksi väärät koodit), Tämä ei tietysti lopulta haittaa
rastien läpiviemistä tai tulosten käsittelyä, mutta voi aiheuttaa hämminkiä maalissa (jos olet siis
vahingossa vienyt eri EMIT – koodilla olevan leimasimen maastoon kuin minkä olet syöttänyt
tulosohjelmaan oikeaksi radaksi). Ylimääräisiä EMIT –leimasimia voi tarvittaessa käyttää
varaleimasimina rasteja järjestettäessä, mikäli esim. patterit loppuvat ja joku leimasin lopettaa
toimintansa.
Tee radat ja rastimääritteet Itärastien kannettavalla PC:llä tai omalla koneellasi. Seuralla on
lisenssi Condes -ratamestarintukiohjelmaan, jolla ratojen ja rastimääritteiden teko onnistuu
helposti. Lue CONDES OHJEET. Jos haluat Condesin omalle koneellesi, ota yhteyttä
karttavastaavaan.
Rastimääritteiden tulostaminen Itärasti tulostimella ei ole järkevää (kallista ja hidasta). Yhdet
kappaleet voi tulostaa ja ottaa niistä kopioita jossakin muualla.
Ratapainatukset hoidetaan tulostekarttojen avulla. Kaikki radan rastipisteet painetaan valmiiksi
karttaan.
Tee ainakin 5 km radasta kaksi mallikarttaa ja jos mahdollista niin myös 7 km radasta. Muista
riittää yksi. Merkitse ratojen todellinen pituus selvästi mallikarttoihin.
Toimita viimeistään edellisenä sunnuntaina radat karttavastaavalle kartta@rastihaukat.fi ,
jotta ne saadaan painoon ajoissa.

2018-05-03

3 KISAVIIKOLLA
•

•

•
•

•

•

Koska käytössä on Emit-leimasimet joka kisassa, tulee rastit viedä metsään vasta edellisenä tai
samana päivänä. Jos viet rastit edellisenä päivänä, olisi hyvä suorittaa ainakin lähirastien tarkistus
vielä ennen tapahtuman alkua. Rasteja viedessä kannattaa käyttää painettuja karttoja, koska tällöin
rasti tulee siihen, missä se on kartassa, vaikka painoon olisikin mennyt väärä paikka.
Rastille normaali kangaslippu ja Emit-kapula. Emit-kapulan kiinnitykseksi suositellaan
teippaamista pystyyn puunrunkoon. Rastikoodi näkyy Emit-kapulassa. Varmista, että koodi
kapulassa ja rastimääritteissä on oikea! Kapulat suositellaan merkittävän tekstillä ”Itärastit
päivämäärä” esim. maalarinteipin palaseen kirjoittamalla. Poista rastipaikan merkkinä ollut
teipinpala tms.
Sovi edellisen järjestäjän kanssa mistä ja milloin saat Itärastitarvikkeet. Tarvikkeiden mukana
kulkee 50 € pohjakassa.
Tarkista tarvikkeet ja tutustu kannettavaan tietokoneeseen ja testaa langaton mobiiliyhteys (oma
tai Itärastipuhelin, katso ohje ). Lue ITÄR ERESULTS OHJEET sekä kommentit.txt. Jos joudut
suorittamaan tarvikehankintoja, voit liittää kuitin Itärastitilitykseen ja ottaa maksamasi rahat
kassasta.
HUOM! Lataa kannettava tietokone (2 akkua), Emit-kirjoitin sekä Itärastipuhelin kisaa
edeltävän yön yli. Tarkista ennen kisaa, että laitteet toimivat. Koska tietokoneen joutuu
avaamaan jo lähdössä (Rastilipun ilmoittautuneet), ei koneen iso akku välttämättä riitä koko
tapahtuman ajaksi. Koneen pienempi akku on tästä syystä hyvä olla myös ladattuna.
VINKKI: 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.
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4 VIITOITUKSET JA OPASTEET
•
•
•
•

Opastus paikoilleen viimeistään klo 10:00. Varmista vielä kerran mistä opastus alkaa.
Opastetaulut löytyvät varastolta tai edelliseltä järjestäjältä. Käytä niitä.
Parkkipaikalla olisi hyvä olla ensimmäisen puolentoista tunnin aikana joku opastamassa autot
tiiviisti. Huomioi, että ensimmäiset saapuvat puoli tuntia ennen yhtätoista.
Pyri pitämään maali ja karttojen myynti lähellä toisiaan. Näin ihmiset tottuvat löytämään karttojen
myyntipaikan maaliviitan avulla.
Myyntipaikalle kannattaa tehdä oma ”väylä” Rastilipussa ilmoittautuneille, käytännössä tulevat
siis suoraan tietokoneelle, jossa emitillä todetaan maksu ja lähetetään matkaan

5 MYYNTI
•
•
•
•
•

•

Aikuisten karttamaksua on korotettu eurolla kaudeksi 2018. Perusteena korotukselle on
Rastilippu-järjestelmän tuomat lisäkulut järjestäjälle.
Osallistumismaksu on aikuisilta 8 € ja alle 19-vuotiailta 3 €. Rastihaukkojen jäsenet saavat
osallistua ilmaiseksi (nimi vihkoon).
Emit -kilpailukortin saa lainaksi 3 € maksua vastaan. Kadonneesta Emit-kortista veloitamme 70 €.
Ota vuokraajalta henkilötiedot ylös (nimi ja vähintään puhelinnumero)
Itärastit-tarvikkeiden mukana on vaihtokassa, jonka arvo on 50 euroa. Älä jätä kassaan
seuraaville Itärasteille kahden euron kolikkoja suurempia rahoja (=älä jätä seteleitä).
Pyydä osallistujat aina näyttämään emit-korttinsa tietokoneen USB-lukijaleimasimelle, tarkista
lähtijän tiedot (nimi, rata (jos olet tehnyt radat ennakkoon ohjelmalle), Rastilipun maksu) ja
merkitse osallistuja Lähteväksi. Ilman emit-korttia lähtevät tulee kirjata myös koneelle (tämän voi
tehdä myöhemminkin, jos nimet ovat erillisellä listalla) (katso ERESULTS OHJEET).
Pyydä jokaista osallistujaa myös kirjoittamaan erilliseen listaan nimi, puhelinnumero ja emitnumero (lista voi olla myyntipaikalla tai lähdössä). Vaikka jokainen suunnistaa omalla vastuulla,
haluamme varmistaa että kaikki ovat päässeet turvallisesti maastosta. Emit-numero on tärkeä, jos
esim. tietokoneen kanssa on ongelmia, tulokset saadaan MTR-lukijan muistista emit-numeroittain.

5.1 Ilmaiseksi tai laskua vastaan suunnistavat
•
•
•

Rastihaukkojen jäsenet ja SU:n aluevalmennettavat (pääsevät ilmaiseksi). Nimet vihkoon, kaikki
samalle sivulle, eli yksi sivu per yhdet Itärastit. Nimen perään maininta siitä onko SuVesta, jne.
Suunta-Veikkojen ja Maanpuolustuskorkeakoululaisten maksut laskutetaan kauden lopuksi
jälkikäteen, kirjaa vihkoon samalle sivulle.
Mesikämmenien ja Vartiovuoren poikien kanssa ei ole sovittu keskitetystä laskutuksesta, joten he
maksavat karttamaksun kuten muutkin.

5.2 Liikunta-, kulttuuri-, virike- ym. setelit ja verkko-/mobiilimaksaminen
•

•
•

Itärasteilla kelpaavat käteisen ohella maksuksi:
• Rastilippu.fi (verkkopankit, luottokortit, MobilePay, MasterPass)
• Smartum Liikuntaseteli, Kulttuuriseteli tai Smartum Saldo (verkkomaksu)
• Edenred Virikeseteli
• Tyky -kuntoseteli
• Eazybreak -liikuntaseteli (mobiiliseteli, koodi: V575)
• Yritysten ja järjestöjen omat rastisetelit (YLE, PYT, Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura
VUFI).
Kun vastaanotat setelin, tarkista että maksaja on kirjoittanut nimensä seteliin. Jos nimeä ei ole
valmiiksi kirjoitettu, pyydä käyttäjää kirjoittamaan se setelin kääntöpuolelle.
Tarkista setelin voimassaoloaika.
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•
•
•
•
•
•

Setelistä ei anneta vaihtorahaa takaisin
Setelin lisäksi saa maksaa käteisellä, jos setelin arvo ei riitä
Emit-vuokra voi olla osa setelimaksua
Koska seteliä ei saa luovuttaa toiselle, ei esim. henkilöiltä, jotka eivät voi mitenkään olla
työelämässä (esim pienet lapset), saa vastaanottaa seteliä.
Ruksaa ”henkselit” setelin etupuolelle osoittamaan, että seteli on käytetty
Jätä vastaanotetut setelit kassaan.
Virikeseteli Edenred (5 € tai 10 €)

YLEn suunnistuslipukemalli

Smartumin Liikuntaseteli (4 €) ja Kulttuuriseteli (5 €)

.
Tyky-kuntoseteli (2 € tai 4 €)

Smartum Liikuntasaldo

Eazybreak Liikuntaseteli ja Kulttuuriseteli
• Maksun voi suorittaa myös verkossa, jolloin
osallistujalla tulee olla joko paperinen kuitti
maksusta tai hän näyttää maksun
mobiililaitteeltaan. (Smartum Liikuntasaldo
tai Eazybreak).
• SporttiPassi (ePassi) ei käy vielä keväällä
2018. Sopimusta ei ole vielä tehty
palveluntarjoajan kanssa.
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5.3 Rastilippu
•
•
•
•
•
•

Rastilippu on keväällä 2018 lanseerattu sähköinen palvelu, jonka kautta suunnistajat löytävät
alueensa kuntosuunnistustapahtumat ja voivat ilmoittautua etukäteen tapahtumiin.
Järjestelmä on korvannut verkossa olleen Kuntorastikalenterin.
Rastilippu -palvelun kautta voi myös maksaa etukäteen, toistaiseksi kuitenkin vain aikuisen
osallistumismaksun. Lasten ja nuorten osallistumismaksun tai/ja emit-kortin vuokran maksaminen
ei onnistu vielä.
Kevään ensimmäisiin Itärasteihin Myllypuroon ilmoittautui 19 henkeä Rastilipun kautta. Heistä
11 oli maksanut etukäteen.
Ilmoittautuneet näkyvät EResults Lite -tulosohjelman uudessa versiossa, johon on integroitu
Rastilipputoiminnot. Jos henkilö on myös maksanut osallistumisen näkyy se tiedoissa.
Maaliin tultuaan kaikki suunnistajat (ei siis tarvitse olla rastilipun käyttäjä) voivat heti nähdä omat
online-tuloksensa Rastilippu.fi -palvelusta.

•
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6 LÄHTÖ
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Lähdön varusteet:
• lähtöviitta
• Emit 0-leimasin
Lähtö toimii yleensä itsepalveluperiaatteella.
Tärkeintä on varmistua siitä, että yhtä monta
ihmistä tulee pois metsästä kuin sinne on
lähtenyt. Uudella EResults -ohjelmistolla on
hyvin nopea tallentaa lähtijät suoraan tkoneen
USB-lukijaleimasimella lähteväksi, jolloin
näkee koneelta suoraan metsässä olevat.
Käsinkirjoitetun listan tiedot ovat lähinnä
lisäturvana ja varmistuksena.
Emit-kalustosta 0-leimasin sijoitetaan
lähtöleimasimeksi.
Kaikkien tulee nollata lähtiessä korttinsa
(leimasimessa oleva ledin tulee vilkkua 3
kertaa). Aika alkaa, kun kortti nostetaan
lähtöleimasimesta.
Lähtöleimasinpukissa on ohje emit-kortin
nollauksesta, mutta tarvittaessa suunnistajaa
tulee neuvoa kartanmyynnin yhteydessä.
Saman radan lähtöväli tulisi olla minuutti.
Metsään on päästävä lähtemään viimeistään klo 11.00. Paikalla on tyrkyllä porukkaa jo
aikaisemmin ja metsään saa päästää heti, kun homma on hanskassa.
Iltapäivällä maastoon lähtijöitä muistutetaan siitä, että maali suljetaan klo 15.
Lähtö suljetaan klo 13.00. Sen jälkeen lähteville voi mainita, ettei maali enää ole välttämättä
paikalla.
Huom: Lähdön nollaleimasin ei saa olla näkyvillä maalin tai kartanmyynnin lähistöllä. Muuten
joku kuitenkin tyrkkää emitinsä ensin siihen ennen oikeaa maalileimausta.

7 LAITTEET LÄHDÖSSÄ/MAALISSA
•

•

Laitteet/varusteet:
• Kannettava PC
• Älypuhelin, jolla jaetaan mobiiliyhteys tietokoneelle (oma tai Itärastipuhelin)
• USB -lukijaleimasin (tulossa toinen kappale puhelinta varten, lähtöluenta puhelimella)
• MTR-purkulaite
• Emit-kirjoitin
• 1-2 EMIT-korttia koneen viereen. 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.
Laitteiden järjestelyt ovat seuraavat:
• Aurinkoisena päivänä kannettavan PC näyttö kaipaa pimennys toimenpiteitä. Auton
ikkunoiden peittämiseen kannattaa myös varautua.
• Kannettavaan kytketään USB-leimaisin (COM7-porttiin, joka on lähimpänä koneen
etuosaa oleva USB-portti)
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MTR-purkulaite

Emit-kirjoitin

USB-leimasin

USB-leimasimesta liitetään musta johto tietokoneen COM7USB-porttiin, joka on lähimpänä tietokoneen etuosaa

•
•
•
•

Kytke Emit-kirjoittimen virta (power) ja MTR päälle (Clear ON).
Avaa oman tai Itärastipuhelimen mobiilijako: Asetukset > Yhteydet >
Mobiilitukiasema ja yhteydenjako (Itärastipuhelimessa nimellä
Hotspot). Jaa mobiiliyhteys puhelimesta tietokoneelle.
Käynnistä kannettavasta Rastilippu -EResults ohjelma ja testaa
järjestelmä (ks. tarkemmin uusituista EResults Lite ohjeista).
Kannettavassa tietokoneessa on kaksi akkua, jotka molemmat on hyvä
olla täyteen ladattuina. Tietokone kannattaa käynnistää akun
säästämiseksi vasta tilaisuuden alussa, käytännössä kun ensimmäinen
suunnistaja haluaa lähteä matkaan (ostaa kartan). Tietokoneen akku ei
välttämättä kestä koko tapahtuman ajan, joten koneen vara-akkukin on
syytä olla ladattuna. Vaihdon voi suorittaa lennosta, kun isomman akun
virta loppuu (vanha akku pois, uusi tilalle, virta näppäimestä päälle ->
kone kysyy ”Jatketaanko Windowsin käyttöä” tai ”Käynnistä Windows
normaalisti” -> kyllä). Toki halutessaan voi viritellä myös Itärastitavaroissa olevan autolaturin (tupakansytyttimestä virta) toimintaan.

8 MAALI
•

•

Maalin varusteet:
• maaliviitta
• maalileimasin, jokin tavallinen Emit-leimasin (tulee maaliviivalle)
• koodin 97 leimasin on teipattu pukkiin, joten sitä on helppo käyttää
Maalin järjestelyt ovat seuraavat:
• Maaliviivalle tulee maalileimasin ja maaliviitta

2018-05-03

•
•
•
•
•

•
•
•

Suunnittele maali siten, että kaikki tulevat siihen samasta suunnasta. Maalileimaus tulee
olla n. 10 metriä ennen Emit-kortin purku/tulostuspaikkaa, näin ruuhka-aikanakin jono
pysyy järjestyksessä.
Kytke Emit-kirjoittimen virta (power) ja MTR päälle (Clear ON).

Pura kortin tiedot ensin USB -leimasimeen (näin ne tulevat online-tuloksiin).
Tarkista PC:ltä että henkilötiedot tulevat oikein. Mitään kiirettä ei ole, ohjelma laskee ajan vain
maalileimasimeen asti.
Pura kortin tiedot myös MTR:ään. Emit-kirjoittimen pitäisi tulostaa rastiväliajat. Jos jostakin
syystä näin ei tapahdu, yritä uudelleen. Emit-kirjoitin menee itsestään pois päältä jonkin ajan
kuluttua (valot sammuu) eikä sulkeutumisen jälkeen tulosta ensimmäistä korttia oikein. Saman
kortin luku ei onnistu kahta kertaa peräkkäin, vaan välissä pitää olla jokin toinen kortti, joten pidä
varalla jotakin Emit-korttia jolla voit välitulostaa. Tulostus toimii, jos itse sammumisen jälkeen
kytkee virrat uudelleen päälle ennen kortin laittamista.
Anna Emit-kirjoittimen tuloste (rastiväliajat) kilpailijalle.
Jos Emit-kirjoittimen akku loppuu kesken kisan, pura kortit siitä huolimatta MTR:ään! MTR on
myös varmistustallennus, jos kannettavassa PC:ssä ilmenee ongelmia (esim. virta katkeaa, eikä
käynnisty uudestaan).
Samalla kortilla voi suunnistaa useampaankin kertaan samana iltana, mutta tämä ei ole suotavaa.

9 POIKKEUSTILANTEET, TURVALLISUUS
•
•
•

Jos kartat uhkaavat loppua kesken, niitä voi maalissa ostaa takaisin. Kaikki eivät halua luopua
kartastaan, mutta osa antaa sen mielellään kiertoon. Käytetystä kartasta maksetaan tässä
tapauksessa 2 euroa.
Varmistaudu, että kaikki suunnistajat ovat tulleet metsästä ennen kuin toimitsijat poistuvat.
Kaikissa hätätapauksissa toimi pelastussuunnitelman mukaan.

10 TULOKSET
•
•
•

Toimita kaikki tulokset osoitteeseen tulokset@rastihaukat.fi viimeistään kisaa seuraavana
päivänä klo 14.
Ohjeet tuloksien muodostamiseen löytyvät EResults ohjeista.
Reittihärveliä varten tarvitsee tulosten lisäksi toimittaa tapahtuman logitiedosto IOF XML muodossa

11 JÄLKIHOITO
•
•

•
•
•
•

Täytä ratamestarikansiossa oleva tilityslomake huolellisesti ja muista liittää kuitit hankinnoista.
Osallistumismaksuista kertyneet tulot tilitetään tapahtuman jälkeen seuran tilille Nordea FI05
1469 3000 0395 82 . Ilmoita tilitetty summa talousvastaavalle (talous@rastihaukat.fi), jotta
kirjanpito pysyy ajan tasalla. Muista laittaa infoksi, mistä Itärasteista oli kyse (esim. Itärastit
14.4.2018)
Käteiset (pois lukien 50 euron pohjakassa) voi tallentaa ensin omalle tilille pankin
talletusautomaatilla (https://otto.fi/) ja sen jälkeen siirtää rahat seuran tilille.
Emit-leimasimet ja rastiliput on syytä kerätä pois heti tapahtuman jälkeen tai viimeistään
seuraavana päivänä.
Huolehdi, että kilpailupaikka ja opastukset tulee purettua.
Siivoa suunnistajien jättämät roskat.
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Sovi seuraavan ratamestarin kanssa mihin Itärastitavarat toimitetaan.
Kerro havaitsemistasi kartan epätarkkuuksista ja muutoksista karttavastaavalle. Näin seuraava
painos saadaan korjattua.

12 MUISTILISTA
•
•
•
•
•
•
•

Tutustu pelastussuunnitelmaan.
Huolehdi Emit-kirjoittimen, kannettavan PC:n ja puhelimen lataamisesta.
Hoida opastukset paikoilleen.
Jaa tehtävät pysäköinnille, karttojen myyntiin ja maaliin.
Tarkista viitoitus lähtöön.
Tilitä kertyneet tulot Rastihaukkojen tilille. Muista laittaa infoksi, mistä Itärasteista on kyse
(esim: Itärastit 14.4.2018)
Hoida tulokset osoitteeseen tulokset@rastihaukat.fi viimeistään kisaa seuraavana päivänä klo 14.

13 PALAUTE
•
•
•

Laitteiden toimimattomuudesta, rikkoontumisesta ja katoamisesta ilmoitus Itärastivastaavalle
osoitteeseen itarastit@rastihaukat.fi
Kirjoita myös kommentteja kommentit.txt tiedostoon.
Myös kaikista muista ongelmista, joita Itärastien pitämisessä havaitaan, tieto Itärastivastaavalle.

14 VARUSTELISTA KISAPAIKALLE
14.1 Itärastitavaroissa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rastiliput, vähintään rastien määrä + 4 (opasteliput). Lisää rastilippuja on tarvittaessa varastolla
EMIT - leimasimet, mustassa laatikossa. Tarkista etukäteen, että koodit (leimasimien takana)
täsmäävät Eresult - 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
Pohjakassa, tarkista että alkusaldo on 50 €
Opasteet
Tietokone (ladattuna) sekä USB-leimasin
Itärastipuhelin ladattuna
MTR-lukija ja Emit-kirjoitin (ladattuna)
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Vihkoja: kaksi vihkoa lähtöön & niihin toimivat kynät; näihin suunnistajat kirjaavat itsensä
lähdössä. Lisäksi kartanmyyntiin vihko, johon kirjataan lainaemitien numerot; sekä vihko johon
kirjataan Rastihaukat & Suvelaiset, jotka lähtevät ilman karttamaksua.
Parkkiopastajien keltaiset liivit
Suunnistava Uusimaa – aluekalenterit ja Haukkaviestit, joita jaetaan ilmaiseksi. Näitä voi pitää
esillä maalissa/ muuten näkyvästi.
Pöytiä, jonka päällä lähtijät voivat kirjata nimensä vihkoihin

14.2 Ota lisäksi mukaan:
•
•
•
•
•
•

Sakset/puukko/kääntöveitsi rastien purkamista varten (Itärastikamoissa on 1 veitsi ja sakset)
Reppu / kassi tms. rastien kantamista varten viedessä/hakiessa; 1 kpl/viejä/hakija
Eväitä, lämmintä vaatetta
Kartat (jotka posti on toimittanut ennen Itärasteja).
1-2 telttatuolia
Telineet, joihin mallikartat voi kiinnittää (puiset tai vastaavat alustat) tai muu valmiiksi katsottu
kiinnistuspaikka
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