
KILPAILUOHJEET 

Kilpailunjohtaja:  Hannu Myllärinen 
Ratamestari:  Mikko Rautio 
Valvoja  Heikki Husu   SK Vuoksi 
Tuloslaskenta  Pekka Rautio 

SÄÄNNÖT 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n ja KaaSu:n sääntöjä ja näitä järjestäjän antamia ohjeita. 

MAASTO 
Pääosa mastosta on nopeakulkuista kangasmaastoa, jossa on kuitenkin jonkin verran 

aluskasvillisuutta. Kts. kisa-alueen kartta ilmoitustaululla. 

KARTTA 
8/2013, Mittakaava 1:10 000, käyräväli 5 m. Tulostekartta  

Kartan koko A5+, (18 cm x19,5 cm, pienempi kuin A4). Kartta on muovisuojuksessa. 

EMIT-NUMEROT 
Kilpailijan tulee tarkistaa etukäteen lähtölistasta emit-kilpailukorttinsa numero. Väärällä 

kilpailukortilla ei voi osallistua kilpailuun. Muutokset emit-numeroiden osalta tulee ilmoittaa 

etukäteen tuloslaskennan vastaavalle maalikopilla. Samalla emit-numerolla ei saa juosta 

kuin yksi henkilö. 

SARJAT JA MATKAT 

Sarja Matka Rastimäärä  Sarja Matka  Rastimäärä 

H 18 5,2 17  D 18 4,0 13 

H 16 4,2 13  D 16 3,5 12 

H 14 3,4 10  D 14 2,9 9 

H 13 2,3 8  D 13 2,3 8 

H 12 TR 1,7 6  D 12 TR 1,7 6 

H 10 RR 2,4/1,9 5  D 10 RR 2,4/1,9 5 

H 9 RR 2,4/1,9 5  D 9 RR 2,4 /1,9 5 

H 8 RR 2,4/1,9 5  D 8 RR 2,4/1,9 5 



 

RASTIMÄÄRITTEET 
Rastimääritteet on painettu karttaan. 

KILPAILUNUMEROT 
Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita jotka on esillä tulostaulun vieressä. Numeroiden 

vieressä on hakaneuloja ja emit tarkastuskortit. Numeroita ei kerätä pois. 

LÄHTÖ 
Lähtöön on matkaa 650 m, kelta-valkoinen viitoitus. Varo liikennettä tiellä, kulje tien oikeaa 
reunaa.   
Lähtöluettelot ovat nähtävän ilmoitustaululla. 
Lähtöpaikan toimintamalli nettisivulla ja ilmoitustaululla. 

RASTIT 
Mallirasti ja rastireitin mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa opaspaalun luona. Malli-

rastin luona on 0-leimasin emit-kilpailukortin testaamista varten.  

REITTIRADAT 
Reitti on merkitty maastoon keltaisella yhtenäisellä nauhalla. Lähdössä opastaja näyttää 
kartalta lähtöpaikan ja osoittaa viitoituksen alkupään. Reittiradalla väärästä / puuttuvasta 
leimauksesta tulee 10 min sakkoa. 
Rastireittiradan rasteilla on RR-tunnus RR1, RR2 jne. 
 

ERITYISOHJE H18-SARJALLE 
Kilpailualueen pienestä koosta johtuen H18-sarjassa on keskusrasti ja perhoslenkit. Radal-
la ei kuitenkaan ole hajontaa, vaan kaikki kilpailijat kiertävät rastit samassa järjestyksessä. 
Olkaa tarkkana, että kierrätte perhoslenkit oikeassa järjestyksessä ja oikeaan suuntaan. 
 

EMIT 
Kilpailussa käytetään emit – leimausta. Kilpailijat, joilla ei ole omaa emit-korttia saavat sen 
infosta 3 euron hintaan. Tarkista lähtölistasta, että sinulla on sama numero myös kilpailu-
kortissa. Kilpailukortin numeroiden muutokset tapahtuvat maalissa olevassa tuloslaskenta-
kopissa. Kilpailukeskuksessa mallirastin lähellä on 0 – leimasin, jolla voit kokeilla kortin 
toimivuutta ja lähdössä 3:n minuuttia ennen lähtöä suoritetaan 0-leimaus. Palauttamatta 
jääneestä lainakortista veloitamme 70 euroa. Lainakortit on palautettava infoon. 
Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää 
lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tule tarkistamaan / varmis-
tamaan kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä. Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestä-
jälle ilmoitettua kilpailukorttia, suoritus hylätään. (Suunnistuksen lajisääntö 11.518). Hylkä-
ystä ei suoriteta H/D14 ja sitä nuoremmissa sarjoissa. 

MAALI 
Kilpailussa on käytössä yksi maali. Maaliintuloaika otetaan maalileimauksesta, maalilei-

masimet sijaitsevat hieman maaliviivan jälkeen. Maaliintulon jälkeen kilpailija ohjataan lei-

mantarkastukseen. Mahdolliset suoritukseen liittyvät epäselvyydet selvitetään tuloslasken-

takopissa 

http://www.joutsenonkullervo.fi/suunnistus/kisasivut/nrc2013/lastenlahto.pdf


KESKEYTTÄNEET 
Keskeyttäneiden on ilmoittauduttava maalissa. 

KARTTOJEN PALAUTUS 
Karttoja ei kerätä pois, muista reilu peli. 

PALKINTOJENJAKO 
Palkintojenjaosta ilmoitetaan kuulutuksella. Ensin jaetaan kilpailun 3 parhaalle palkinnot 

(RR –radoilla kaikille) ja sen jälkeen koko kauden 3 parhaalle palkinnot pistelaskun selvit-

tyä. 

RAVINTOLA 
Telttarakennuksessa on ravintola, josta voi ostaa kahvia ja pikkupurtavaa. 

KÄYMÄLÄ JA PESU 
Käymälävaunu on merkitty kilpailukeskuskarttaan. Pesupaikka on Hinkanrannan uimaran-

ta, matkaa 1,5 km. Katso kartta 

PYSÄKÖINTI 
Pysäköinti tapahtuu kilpailukeskuksen läheisyydessä. 

KIELLETYT ALUEET 
Kilpailukarttaan on merkitty kaksi kiellettyä aluetta. Kilpailualueen länsireunassa on Airsoft- 

ampuma-alue, jossa voi olla kilpailun aikana Airsoft-peli käynnissä. Kilpailualueen koillis-

nurkassa on omakotitalo, jonka läheisyydessä on rasteja. Omakotitalon piha-alueelle ei 

saa mennä (kuten ei muidenkaan karttaan merkittyjen pihojen alueille). Kiellettyjä alueita ei 

ole merkitty maastoon. 

Kilpailualueen itäreunassa kulkeva tie on merkitty karttaan kielletyksi reitiksi. Tiealueelle, 

tien pientarelle tai tien vieressä olevaan ojaan ei saa mennä. Metsän ja ojan välistä aluetta 

saa käyttää. 

VAARALLINEN ALUE 
Kilpailukeskuksen lähellä on noin 20 m x 20 m alue, jolla on lasi- ja metallijätettä. Muiden 

kuin RR ja TR –sarjalaisten reitit voivat kulkeva tämän alueen läheltä. Alue on merkitty 

maastoon nauhalla. Oman turvallisuutenne takia kiertäkää nauhalla merkitty alue. Aluetta 

ei ole merkitty kilpailukarttaan. 

 

 


