Syksyllä
pistesuunnistusta
Lapissa
Käy
kokeilemassa pistesuunnistusta viikoilla 43-44
Lapin kylän lähialueella
Rata on käytössäsi ke 21.10 - su 1.11 välisenä aikana. Voit itse
päättää ajankohdan ja paljonko rasteja haet. Yhteen suorituskertaan
on käytettävissä 4h aikaa. Mikäli jää intoa, niin voit halutessasi jatkaa
jonain toisenakin päivänä.

Kyseessä on helpohko ”pistesuunnistusrata”, jonka voi suorittaa
maastopyörällä tai jalan. Valtaosan rasteista pystyy hakemaan
tavallisellakin pyörällä, mutta osa rasteista sijaitsee polku-urilla
hieman haastavemmissa paikoissa. Karttaan perehtymällä kyllä
selviää, minkä rastien saavuttaminen edellyttää
maastoliikkuvuutta. Muutamalla rastilla täytyy myös nousta
satulasta ja leimata jalan.
Rasteja löytyy radalta yhteensä 26kpl. Osalla rasteista on myös
tehtäviä, jotka voi halutessaan suorittaa.
Rastileimaus toteutetaan kännykällä GPS-paikannusta
hyväksikäyttäen. Rastipaikoilta löytyy A-kokoinen paperi, jossa
on valkoista ja oranssia perinteisen rastilipun tyyliin. Suoritukseen
tarvitset vain kännykän ja reipasta mieltä.
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LATAA KARTTA JA
SUUNNITTELE

ILMOITTAUDU MUKAAN
TAPAHTUMAAN

LEIMAA LÄHTÖ-ETSI
RASTIT-LEIMAA MAALI

https://urly.fi/1MVf

https://urly.fi/1MVG

https://urly.fi/1MVd
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Kuntosarja
Kaikille, jotka eivät
halua suunnistaa
”kello kaulassa”.
Näin jää aikaa myös
tehdä osalla
rasteista löytyvät
tehtävät rauhassa. ..

Hikisarja
Kaikille, jotka eivät
ole kiinnostuneita
tehtävärasteista ja
haluavat kenties
saada hieman hikeä
pintaan…

Kilpasarja
Kaikille, jotka
haluavat selvittää
kuka kerää eniten
rasteja lyhimmässä
ajassa…
Rastipaikat GPXtiedostona löydät
täältä: https://urly.fi/
1MVK

Leimaaminen GPS:n avulla
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Varmista kännykän asetuksista, että verkkoselaimella on lupa käyttää
paikkatietoa ja että paikannustarkkuus on paras mahdollinen
Siirry selaimella osoitteeseen https://gps-punch.appspot.com/qr/qr/
register_event Osoitteen on oltava https-alkuinen.
Valitse haluamasi sarja
Luo uusi joukkue: keksi ”joukkueellesi” nimi. Voi olla myös oma nimi. Muuta
ei tarvitse täyttää…
Leimaussivulle tultaessa selaimen pitäisi pyytää lupa sijaintitiedon
käyttämiseen. Anna lupa.
Jos kaikki menee kuten pitikin niin sivulle ilmestyy pian sivun levyinen GPSleimaus-painike. Jos kenkkuilee niin lataa sivu uudelleen ja varmista, että
gps on päällä. Varmista myös, että sivun osoite alkaa https:// eikä pelkkä
http://.
Jätä sivu selaimeen auki, sammuta kännykän näyttö ja siirry rastipisteelle
Tapahtuma alkaa leimaamalla LÄHTÖ-rastilla ja päättyy leimaamalla
MAALI-rastilla
Tullessasi rastipisteelle avaa kännykkä jo vähän ennen rastia niin kännykkä
ehtii hakea tarkempaa sijaintia tai odota hetki rastilla. Sijainnin tarkkuus
näkyy metreinä sivun oikeassa laidassa leimauspainikkeen alapuolella
Napauta GPS-leimaus-painiketta.
Odota kunnes sovellus saa sijaintitiedon ja kuittaa rastin löydetyksi ja
leimauksen tallennetuksi. Selaimesta riippuen voit saada onnistuneesta
leimauksesta myös äänimerkin. Sivulla näkyy myös pieni luku, joka kertoo
kuinka tarkka kännykän sijaintitieto on. Jos luku on suuri ja punaisella
pohjalla niin sijainti on liian epätarkka eikä leimaaminen onnistu. Jos
tarkkuus ei odottelusta huolimatta parane niin lataa koko leimaussivu
uudelleen ja yritä leimata uudelleen.
Jos sijainti ei heti vastaa mitään rastia niin sovellus yrittää leimata
useamman kerran. Tänä aikana voi vielä liikkua lähemmäs rastia. Leimaus
onnistuu jos etäisyytesi rastista on tarpeeksi pieni ja kännykän sijaintitieto
on tarpeeksi tarkka ( etaisyys + tarkkuus 50 metriä ).
Puhelimen näytön ei tarvitse olla päällä kuin
rastia leimattaessa
GPS-signaalia ei käytetä muulloin kuin
leimaussivun ollessa aktiivinen
Varavirtalähde on syytä olla mukana. Varsinkin
pakkasessa kännyköiden akut toimivat huonosti.
Pidä kännykkä lämpimänä. Varavirtalähdekkään
ei auta jos kännykkäsi akku kylmenee alle nollan
asteen.
Joukkueella voi olla useampi kännykkä

Tulokset: https://urly.fi/1MW6
2

Vinkkejä:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Lataa kartta ja tutustu kaikessa rauhassa rastipaikkoihin.
Rastimääritteet löydät ”kohdan 3” linkistä
voit halutessasi ladata rastipaikat jollekin
kännykkäsovellukselle, esim. maastokartat, tai
rannetietokoneelle, joka helpottaa suunnistusta. Karttaa ja
rastipaikkoja voi myös katsella tietokoneella. GPX-tiedosto
löytyy 1-sivun oikeasta alakulmasta olevasta linkistä
Ilmoittaudu tapahtumaan valmiiksi, esim. kotona
Siirry lähtöön ja leimaa. Tapahtuma alkaa… Lähdön leimaus
on hyvää harjoittelua itse rastien leimaukseen.
Jos kännykän akku ei ole enää uuden veroinen, voi olla hyvä
ottaa mukaan varavirtalähde
Muista leimata maaliin, kun olet päättänyt lopettaa. Näin
suorituksesi kirjautuu järjestelmään.

Kyseessä on rento tapahtuma, joten turha hätäily ja kiire
kannattaa jättää toiseen kertaan. Tärkeintä on liikkuminen ulkona
oman fiiliksen mukaan…
Lisätietoa:
topi.hellsten@gmail.com
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