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KILPAILUOHJEET  

 

 
KEVÄTKANSALLISET JURVASSA - KESKIMATKA     lauantaina 7.5.2016 

Sarvijoki 

 

 

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjä ja näitä järjestäjän ohjeita. 

 

Info 

Infosta voi vuokrata laina-emit kortteja a’ 5€/kpl. 

Infosta saa myös MTR-rastiväliaikoja. 

 

Maasto 

Maastossa ei ole suunnistettu yli 25 vuoteen. Maasto on pääosin pienipiirteistä kumpuilevaa 

kumparemaastoa. Metsä vaihtelee vanhoista kuusikoista nuoriin metsiköihin ja talousmetsistä taimikoihin. 

Nuoret metsät ja taimikot ovat tiheitä. Maastopohja on kuitenkin hyväpohjaista. Isoja korkeuseroja 

maastosta ei löydy.  Kumpareet ja kivet ovat monin paikoin sammaloituneita ja siten vaikeasti erottuvia, 

mikä vaatii suunnistajalta malttia ja tarkkuutta. Vuodenajasta johtuen suot ja soistuvat ovat paikoin melko 

vetisiä.   Isot ojat olivat vielä viikko sitten  täynnä vettä. Nyt ojien yli pääsee mistä vaan.  

Nuorten radat tukeutuvat olemassa olevaan polkuverkostoon ja reiteillä ei isoja ojia ole. 

Huom!  Viimeisen rastin läheltä on nyt piikkilanka poistettu. 

 

Rastit, leimausjärjestelmä ja emit-kortit 

Mallirasti on nähtävillä opaspaalun vieressä.  Kilpailussa käytetään emit-leimausjärjestelmää.  Kilpailija on 

itse vastuussa emit-korttinsa toimivuudesta.  Maastoon ei päästetä kilpailijaa, jonka emit-kortti ei toimi. 

Tarkista emit-korttisi toimivuus mallirastilla.  Toimivia emit-kortteja on mahdollisuus vuokrata infosta. 

Rasteja on maastossa lähellä toisiaan. Tarkista koodi ennen leimausta. 

 

Ensiapu 

Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. 

 

Kilpailukartta 

Tulostekartta 05/2016, 6-värinen tulostekartta  1:10000 ja 1:7500. 

Sarjat, matkat, kartan koot ja mittakaavat sarjoittain. Katso erillinen taulukko 

Kartta on muovikotelossa. Rastimääritteet on painettu karttaan.  Irrallisia rastinmääritteitä ei käytetä.  

Tarkista, että otat oikean kartan.  

Karttoja ei kerätä maalissa.  Maaliintulija ei saa näyttää karttaa lähtöä vielä  odottavalle suunnistajalle. 

 

Kielletyt alueet 

Kiellettyjä alueita ovat pihapiirit ja pistepellot. 

 

Lähtö ja lähtöluettelot  
Viitoitukset lähtöihin alkavat opaspaalulta.  Lähtöpaikkoja on kaksi. Kumpikin lähtö on samassa 

suunnaassa.  

Lähtö 1 on sarjoille  H/D16…85.  Matkaa lähtöön1  on n. 800m.    

Lähtö 2 on sarjoille  H/D10RR….14.  Matkaa lähtöön2 on   n. 600m. 

Lähtöluettelot löytyvät tulostaululta ja lähtöpaikoilta.  

 

Kilpailunumerot, emit-tarkistuslipukkeet 

Kilpailussa ei käytetä kilpailunumeroita. 

Emit tarkistuslipukkeet löytyy lähdöstä.   
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Rastireitti- ja tukireittisarjojen erillisohjeet: Rastireittiradoissa (RR) on karttaan merkitty viitoitus, jonka 

varrella rastit ovat. Maastoon tämä viitoitus on merkitty yhtenäisellä keltaisella nauhalla. Viitoitukselta saa 

poiketa. Rastit ovat mallirastin mukaisia ja rastilipuissa on joka sivulla RR1, RR2 jne. -tunnukset. Myös 

leimasinlaudassa on tämä sama tunnus. Rastit on leimattava numerojärjestyksessä. Tukireittiradan (TR) 

viitoitus on sama kuin rastireitin viitoitus. Rastit ovat hieman erillään viitoituksesta ja ne on merkitty 

tavallisin numerotunnuksin. Tarkista rastinmääritteistä numerokoodien vastaavuus. Viimeinen rasti on sama 

kaikilla kilpailijoilla. Viimeisellä rastilla on useita leimasimia, joissa yhdessä on RR-tunnus ja muissa 

numerotunnus. Voit leimata millä tahansa viimeisen rastin leimasimista. Viimeiseltä rastilta maaliin johtaa 

kaikille yhteinen viitoitus, jota on noudatettava. Maaliviivalla suoritetaan vielä maalileimaus. Kustakin 

virheellisestä tai puuttuvasta leimauksesta RR-sarjalaisen aikaan lisätään 10 minuuttia, eikä suoritusta 

hylätä. Muissa sarjoissa virheellinen leimaus johtaa hylkäykseen. 

 

Lähtö 1, lähdön toiminta: 

4 minuuttia ennen lähtöä:  Kilpailija kutsutaan 4min viivalle. 

3 minuuttia ennen lähtöä:  Kilpailukortin nollaus. (Emit.numeroita ei tarkisteta, vaan kilpailija on itse   

vastuussa, että hänellä on oikea emit-kortti. Väärällä emit-kortilla juossut 

kilpailija hylätään). 

2 minuuttia ennen lähtöä:  Kilpailukartta on nähtävillä. 

1 minuutti ennen lähtöä:    Kilpailija siirtyy oman karttansa viereen 

Lähtökellon piippaus:        Kartan saa ottaa ja lähteä K-pisteelle, josta suunnistus alkaa. 

K-paikka on merkitty rastilipulla. 

 

Lähtö 2, lähdön toiminta: 

K-piste on sama kuin lähtöpaikka 

 

Sarjat H/D12, H/D13 ja H/D14: 

4 minuuttia ennen lähtöä:  Kilpailija kutsutaan 4min viivalle 

3 minuuttia ennen lähtöä:  Emit-numeron tarkistus ja kilpailukortin nollaus.  

(Väärällä Emit-numerolla ei pääse maastoon)   

2 minuuttia ennen lähtöä:  Oikein suunnattu kilpailukartta on nähtävillä, johon on piirrette K-piste. 

1 minuutti ennen lähtöä:    Kilpailija saa ottaa kartan ja tutustua rataansa. Rastinmääritteet ovat kartassa. 

Lähtökellon piippaus:        Suunnistus voi alkaa 

 

 

Lähtö 2, lähdön toiminta: 

Sarjat H/D12TR: 
4 minuuttia ennen lähtöä:  Kilpailija kutsutaan 4min viivalle 

3 minuuttia ennen lähtöä:  Emit-numeron tarkistus ja kilpailukortin nollaus. 

2 minuuttia ennen lähtöä:  Nähtävillä oikein suunnattu mallikartta, johon kilpailurata on tulostettu. 

Kilpailija saa halutessaan opastusta toimitsijalta. 

1 minuutti ennen lähtöä:    Kilpailija saa ottaa kartan ja tutustua rataansa. Rastinmääritteet ovat kartassa. 

Lähtökellon piippaus:        Suunnistus voi alkaa 

 

Lähtö 2, lähdön toiminta: 

Sarjat H/D10RR: 
4 minuuttia ennen lähtöä:  Kilpailija kutsutaan 4min viivalle 

3 minuuttia ennen lähtöä:  Emit-numeron tarkistus ja kilpailukortin nollaus. 

2 minuuttia ennen lähtöä:  Kilpailukartta annetaan kilpailijalle ja toimitsija antaa tarvittaessa opastusta. 

1 minuutti ennen lähtöä:    Kilpailija siirtyy lähtöviivalle ja voi tutustua rataan. 

Lähtökellon piippaus:        Suunnistus voi alkaa 
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Maali 

Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin, jossa on maalileimaus. Sen jälkeen kilpailija jatkaa 

leimantarkastukseen, jossa emit-kortti luetaan. Epäselvät suoritukset selvitetään heti itkumuurilla.  

 

Keskeyttäminen 

Keskeyttäneiden kilpailijoiden on ilmoittauduttava maalissa tai välitettävä tieto keskeytyksestä maaliin. 

 

Sarjat, ratapituudet ja rastien lukumäärä.  Katso erillinen taulukko 

 

 

 

 

KILPAILUKESKUSTOIMINNOT 

 

Tulostaulu 

Sijaitsee kilpailukeskuksessa. Tulokset ovat nähtävissä kisojen jälkeen myös kisasivuilla. 

 

Palkintojen jako 

Palkintojen jako suoritetaan kuuluttajan ohjeiden mukaan.  

Nuorten sarjoissa H/D10RR, H/D12TR ja /H/D12  kaikki palkitaan.  

 

WC:t  kilpailukeskuksessa 

 

Pesu 

Ei ole, mutta pukeutumiskatos on. 

 

Ravintola 

Tarjolla on, makkaraa, kahvia, leipää, pullaa ja ties mitä sekä juomaa, että makeisia.  

 

Ensiapu 

Ensiapua on saatavilla kilpailukeskuksessa maalin lähellä. 

 

 

TOIMIHENKILÖT 

 

 

 

 

kilpailun johtaja:   Juhani Latva 

ratamestari:          Heikki Tamminen  

valvoja:                   Kalevi Mäki-Maunus VaaSu 

tulospalvelu  Jaakko Puntila 

tiedottaja:   Erkki Tamminen  040 5390541 

 

 

 

 

Tuomarineuvosto, pj   

Tuomarineuvosto, jäsen   

Tuomarineuvosto, jäsen    

 

 


