KIMPPALIIGA 2014
Keskilaakso-Rastien Kimppaliiga on kaikille avoin ja kaikentasoisille
kuntosuunnistajille
tarkoitettu
leikkimielinen
joukkuekilpailu,
jonka
osakilpailuina on kauden aikana 5 kuntosuunnistustapahtumaa. Kimppaliigaan
osallistuminen on helppoa, sillä joukkueen voivat muodostaa ketkä tahansa
kolme henkilöä. Tervetulleita ovat niin yritys- ja yhteisöjoukkueet kuin perheet
ja kaveriporukatkin.
Kimppaliigan säännöt on pyritty suunnittelemaan siten, että voittoon on hyvät
mahdollisuudet
kaikentasoisilla
joukkueilla.
Erityisen
hyvä
menestymismahdollisuus on sellaisilla joukkueilla, joiden jäsenten
suunnistustaito kehittyy kesän aikana.

KIMPPALIIGAN OSAKILPAILUT
1. osakilpailu: 23.4.2014

Ummeljoki

2. osakilpailu: 28.5.2014

Palaneenmäki

3. osakilpailu: 11.6.2014

Takkukangas

4. osakilpailu: 30.7.2014

Korkiatkalliot

5. osakilpailu: 10.9.2014

Kivinenmäki

SÄÄNNÖT
Sarjat ja radat:
Kimppaliigassa kaikki joukkueet kilpailevat samassa sarjassa. Jokainen
joukkueen jäsen saa valita radan vapaasti jokaisessa osakilpailussa.
Maksut:
Kimppaliigaan osallistuminen sisältyy normaaliin kuntosuunnistusmaksuun.
Joukkue:
Joukkueen voivat muodostaa ketkä tahansa 3 henkilöä. Henkilö voi edustaa
vain yhtä joukkuetta kauden aikana.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen sähköpostitse kimppaliiga@gmail.com 23.4.2014 klo 16
mennessä tai Kimppaliigan ensimmäisessä osakilpailussa. Kimppaliigaan voi
ilmoittautua sähköpostitse myös myöhemmin kauden aikana, mutta tällöin
joukkueen pistelaskennassa ei huomioida osakilpailuja, jotka on järjestetty
ennen kuin ilmoittautuminen on vastaanotettu.
Ilmoittautuessa joukkueen jokaisen suunnistajan tulee arvioida oma
lähtötasonsa kuntosuunnistuskauden 2014 alussa, sillä Kimppaliigan
pisteidenlaskenta perustuu osallistujien ilmoittamiin tasoihin. Valitse siis alla
olevasta taulukosta taito- ja kuntotaso, joka kuvaa itseäsi parhaiten tämän
suunnistuskauden alussa.
Taso

Kuvaus

Taso 1
(ylin taso)

”Huippu” Kierrät yleensä pisimmän radan ja olet yleensä tuloslistan
kärkipäässä.

Taso 2

”Taitava suunnistaja” Kierrät yleensä pisimpiä ratoja ja olet yleensä
tuloslistalla puolivälin paremmalla puolella.

Taso 3

”Keskitasoinen kuntosuunnistaja” Kierrät yleensä keskipituisen radan ja
sijoitut keskimäärin tuloslistan puoliväliin.

Taso 4

”Kehittyvät sekä hitaammat suunnistajat” Kierrät yleensä lyhimpiä
ratoja. Jos kierrät pisimpiä ratoja, jäät yleensä tuloslistan loppupäähän
huonomman suunnistustaidon tai hitaamman vauhdin takia.

Taso 5
(alin taso)

”Aloitteleva kuntosuunnistaja” Olet suunnistanut erittäin vähän tai et
lainkaan.

Järjestäjillä on oikeus muuttaa osallistujan tasoa, mikäli epäillään, että
osallistujan kuuluisi olla ylemmällä tasolla. Kesän aikana kehittymisestä ei
kuitenkaan rangaista muuttamalla osallistujan tasoa, vaan kaikkien
osakilpailujen pistelaskennassa käytetään lähtötasoa kauden alussa.
Kun ilmoitat joukkueen sähköpostitse, laita viestin otsikoksi ”Kimppaliiga”.
Ilmoita seuraavat tiedot: Joukkueen nimi, joukkueen jäsenten nimet ja tasot.
Joukkueeseen voi kuulua eritasoisia suunnistajia.

Esimerkkiviesti:
Joukkueen nimi: Team Taitoniekat
Jäsenet: Matti Meikäläinen taso 3, Maija Meikäläinen taso 5, Teijo Teikäläinen
taso 1

Pisteiden laskenta:
Kimppaliigan pisteiden laskenta tehdään Kimppaliigaan kuuluvien
kuntosuunnistustapahtumien
tulosten
perusteella.
Kokonaistuloksissa
huomioidaan joukkueen 4 parasta osakilpailua. Eniten pisteitä kerännyt
joukkue voittaa. Tasapisteissä ratkaisee: 1. Osakilpailuvoitot, 2. Joukkueen
jäsenten yhteenlaskettu taso (suurempi luku voittaa), 3. Arpa.
Joukkueen pistemäärä osakilpailussa saadaan laskemalla yhteen kaikkien sen
jäsenten pistemäärät (suorituspisteet ja voittopisteet). Suunnistajia, jotka eivät
ole minkään kimppaliigajoukkueen jäseniä, ei huomioida pistelaskussa millään
tavalla. Hylätyt ja keskeyttäneet saavat nolla (0) pistettä. Tapahtuman
ratamestari saa kolme (3) pistettä.
Suorituspisteitä saa seuraavan taulukon mukaisesti:
Polkusuunnistus
rata

C-rata

B-rata

A-rata

Taso 1

0

0

1

3

Taso 2

0

1

2

3

Taso 3

0

2

3

3

Taso 4

1

3

3

3

Taso 5

3

4

4

4

Voittopisteitä saa seuraavasti:
Yksi (1) voittopiste jokaisesta voitetusta saman radan
suunnistajasta, joka suunnistaa samalla tai ylemmällä tasolla.

kiertäneestä

Kimppaliigan tulokset ja palkinnot:
Kimppaliigan tuloksia pyritään päivittämään kotisivuille aina jokaisen
osakilpailun jälkeen. Palautetta Kimppaliigasta tai tuloksista voi lähettää
osoitteeseen kimppaliiga@gmail.com
Eniten pisteitä kerännyt joukkue saa runsaasti mainetta sekä toisten
kuntosuunnistajien suuren kunnioituksen. Voittajajoukkueen jäsenet palkitaan
myös seuraavan kauden Keskilaakso-Rastien kausikorteilla (arvo yhteensä n.
210 €). Kaikkien Kimppaliigaan osallistuneiden kesken arvotaan lahjakortti
sekä tavarapalkintoja.

