
 

 

Kilpailuohjeet   

Viestiliigan 5. osakilpailu, Lakeuden Viesti ja Rastifyrryviesti 

Kurikan, Jurvan Pässilän hiihtomajalla 1.9.2018 

Kilpailukeskuksen osoite: Tainuskyläntie 243, 66350 TAINUS, Kurikka 

Toimihenkilöt: 
Kilpailun johtaja: Matti Tarkkanen, 0409687363,petri.m.tarkkanen@gmail.com 
Tiedottaja: Niko Latva, 050 3772912, niko.latva@gmail.com 
Ratamestari: Heikki Tamminen 
Hajontakaaviot: Erkki Tamminen 
RR- ja TR-radat: Erkki Tamminen 
Kilpailun valvoja: Kalevi Mäki-Maunus, VaaSu 
Tulospalvelu: Jaakko Puntila 
Tuomarineuvosto:  pj. Esa Kuoppala RasKu 
         Saara Norrgrann PR 
         Jere Pajunen KR   
 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja näitä kilpailun järjestäjän antamia ohjeita.  
 
Opastus kilpailukeskukseen: 
Jurva – Koskenkorva tieltä nro 6880, n. 6km Vaasantien nro 685 risteyksestä Koskenkorvan suun-
taan ja Koskenkorvalta Vt3:lta n.19km Jurvan suuntaan, josta 2km matka kilpailukeskukseen Joki-
perän suuntaan. Pohjoisen suunnasta tuleville opastus myös Vt3 ja Havintien risteyksestä, josta 
matkaa kilpailukeskukseen 12km. Navigointiosoite Tainuskyläntie243,  Kurikka. 
Paikoitus: 
Kilpailukeskuksen läheisyydessä kenttäpysäköinti. Etäisyys kilpailukeskukseen 400 m. 
 

 
Maasto:  
Maasto on pääosiltaan nopeavauhtista ja pienipiirteistä avokalliomaastoa, jota paikoin suopursu hidastaa.  
Korkeuserot ovat suhteellisen pienet. Näkyvyys avokallioalueilla on hyvä. 
Kuiva kesä on tehnyt soistuvista alueista kovapohjaisempia. Lyhemmillä radoilla ei soistuvia alueita juuri-
kaan ole. Nuorten radat tukeutuvat polkuihin. 
 
Kartta:  
Kartta on kuusivärinen tulostekartta 8/2019. Mittakaava sarjasta riippuen joko 1:10 000 tai  
1 :7 500 (ks. kohta sarjat ja matkat), käyräväli 2,5 metriä. Kartan koko sarjasta riippuen  
A4  tai A5 (ks. kohta sarjat ja matkat). Kartta on muovikotelossa.  
Rastikoodit on tulostettu karttaan rastinumeron viereen (poislukienRR-rata).  
Ensimmäisen osuuden kartat jaetaan kilpailijoille nurinpäin käteen n. minuuttia ennen lähtöä. Kartan saa 
kääntää vasta lähtöhetkellä.  
Muiden osuuksien kartat ovat karttatelineessä ennen vaihtopuomia. Vaihtoon tullessaan  
kilpailija luovuttaa oman karttansa toimitsijalle ennen vaihtoleimausta ja maalissa  
maaleimauksen jälkeen. Kilpailukartat luovutetaan yhteislähdön jälkeen.  
Rastimääritteetovat tulostettuna karttoihin. Ei irrallisia määritteitä.  
 
Kilpailunumerot:  
Kilpailunumerot ovat seuran kilpailumateriaalikirjekuoressa,joka on  
noudettavissa Infosta. Kilpailunumeroihin on merkitty osuusnumero,mutta myös eri  



 

 

osuuden numerot on eritelty eri värein: ensimmäinen osuus valkoisella, toinen osuus  
sinisellä ja viimeinen osuus keltaisella.  Omat hakaneulat. 
 

Sarja  1.osuus  2. osuus  3.osuus  Mittakaava  Kartan koko  
H21A 6,7-6,9 km  6,7-6,9 km  6,7-7,0 km  1:10 000  A4  
D21A 5,1-5,2 km  5,1-5,2 km  5,2-5,3 km  1:10 000  A4  
H110  6,1-6,3 km  6,1-6,3 km  6,1-6,3 km  1:10 000  A4  
D110  3,1-3,2 km  3,1-3,2 km  3,1-3,2 km  1:7500  A4  
H130  4,7-4,8 km  4,7-4,8 km  4,7-4,8 km  1:10 000  A4  
D130  2,8-3,0 km  2,8-3,0 km  2,8-3,0 km  1:7500  A4  
H150  3,1-3,2 km  3,1-3,2 km  3,1-3,2 km  1:7 500  A4  
D150  2,4-2,5 km  2,4-2,5 km  2,4-2,5 km  1:7 500  A4  
H170  2,8-3,0 km  2,8-3,0 km  2,8-3,0 km  1:7 500  A4  
D170  2,4-2,5 km  2,4-2,5 km  2,4-2,5 km  1:7 500  A4  
H190  2,4-2,5 km  2,4-2,5 km  2,4-2,5 km  1:7 500  A4  
D190  2,1 km  2,1 km  2,1 km  1:7 500  A4  
 
Fyrryviesti  
1.os HD14    2.os HD10RR     3.os HD12TR  4.os HD16  Mittakaava  
2,0km  A4 2,2/1,4 km* A5 1,9 kmA5 2,1 km  A4 1:7 500  

*) Matka nauhan pituus / optimireitti 

Jokaisella osuudella on hajonta (pois lukien Fyrryviestin RR- ja TR-ratoja) 
RR-rata:  
Rastireittinauha on keltainen yhtenäinen nauha. Lähtöpaikan jälkeen on viitoitus K-pisteelle, josta varsinai-
nen suunnistus alkaa. K-pisteellä (kolmio kartalla) ei ole leimasinta 
 

Kielletyt alueet: 
Maastossa on ainoastaan yksi huvila, jonka piha-alueen läpi juokseminen on kielletty. Ei ole lyhimpien 
ratojen varrella. 

Emit-kortin numeroiden antaminen ja juoksujärjestykset: 
Juoksujärjestykset suositellaan lähetettäväksi ilmoittautumisen yhteydessä, mutta viimeistään perjan-
taina 30.8.2019 klo 18.00 mennessäIRMAssa. 
Emit-numeroita ei tarvitse ilmoittaa etukäteen.Jokaisella juoksijalla oltava oma Emit-kortti. Kilpailijan 
Emit-kortti luetaan tulospalvelujärjestelmään lähtöalueelle mentäessä. Siirtykää ajoissa lähtöalueelle 
kuuluttajan ohjeiden mukaisesti. 

Gps-seuranta (viestiliiga): 
Kaikille viestiliigajoukkueille on gps-liivi, jota on pidettävä koko kilpailun ajan. Rikkomuksesta seuraa 
automaattinen hylkääminen. Gps-liivit noudetaan sisäänlukupisteen vierestä ja luovutetaan samaan 
paikkaan heti maaliintulon jälkeen. Nouda liivisi ajoissa!Gps-seuranta nähtävillä netissä ISTV:n sivuilla. 

Info: 
Lähtölistat juoksujärjestyksineen ovat tulostaululla.  Kilpailumateriaali on joukkueittain kirjekuorissa, 
jotka noudetaan seuroittain Infosta. Kirjekuoressa on kilpailunumerot ja Emit-tarkistuslipukkeet. Lai-
naemit-kortit (5€) kuitataan infosta ja ne tulee myös palauttaa infoon. Palauttamattomasta emit-
kortista veloitetaan 70 euroa. 

Mallirasti: 
Kilpailukeskuksessa on mallirasti, jonka luona on myös nollaus-emit oman Emit-kortin toimivuuden 
tarkistamiseksi. 
 



 

 

 
 
 

 
 
Lähtö: 
Lähtö tapahtuu kilpailukeskuksesta porrastetusti seuraavasti 

11:00: D21A 

11:10: Muut sarjat  klo 11:10 alkaen  *)  Tarkentuu myöhemmin   

12:30: H21A 

HUOMIOIKAA, ettei K-piste ole lähtöpaikassa vaan lähdöstä edetään viitoitusta pitkin noin 140m K-
pisteeseen ja siitä alkaa varsinainen suunnistus. Katso opaskartasta lähtö- ja vaihtotoiminnot. 

Vaihto/maali: 
Viimeisellä rastilla on kaksi leimasinta, joissa toisessa on numerotunnus 100 ja toisessa  
RR-6tunnus. Voit leimata kummalla leimasimella tahansa. 

Viimeiseltä rastilta on viitoitus vaihtoon/maaliin.Ennen vaihtoleimausta ja maalileimauksen jälkeen 
kilpailijat jättävät karttansa toimitsijoille. Vaihtoon saapuvat kilpailijat etenevät karttatelineelle, josta 
ottavat OMAN JOUKKUEENSA kartan ja antavat sen vaihtopuomilla seuraavan osuuden kilpailijalle. 
Vaihtoon/maaliintulon jälkeen kilpailija siirtyy leimantarkastukseen. 

Varakartat: 
Väärän kartan karttatelineestä ottanut joukkue hylätään. Ilman karttaa jäänyt joukkue saa uuden kar-
tan toimitsijalta vaihtopuomin päästä. Varakartan noutoon kulunutta aikaa ei hyvitetä joukkueelle. 
Varakarttapaikalla HD10RR- ja HD12TR-osuuden suunnistaja saa kysyä tarvittaessa toimitsijalta opas-
tusta. 
 

Yhteislähtö: 
Yhteislähtö kaikille lähtemättömille kilpailijoille kuuluttajan ohjeiden mukaan noin klo 14.00. 
 
Kuntoradat: 
Ei ole  

Keskeyttäneet: 
Keskeyttäneen kilpailijan on tultava vaihto- tai maalileimauksen kautta. 

Peseytyminen: 
Hiihtomajan sisätiloissa tarjolla naisille sauna ja suihku. Miesten pesupaikka on kilpailukeskuksessa 
ulkona. Lämmin vesi. 

Käymälät: 
Hiihtomajan sisätiloissa on kolmewc:tä, joista yksi naisten pesutiloissa. Ulkoa löytyy kolme bajamajaa. 
Parkkipaikan vieressä on kyläyhdistyksen tanssilato, jonka takaa löytyy myös WC. 
 

Myyntipisteet: 
Ravintolakatos ja kisamakkarapiste löytyy kilpailukeskuksesta. 
Kilpailupaikalla on myös Suunnistajankauppa. 

Seurateltat: 



 

 

Kilpailukeskuksessa on niukasti tilaaseurateltoille. 

 

Ensiapu: 
Ensiapu sijaitsee kilpailukeskuksessa. Maastossa ei ole ensiapua. 

Hätätilanteessa soita 112. 
Kilpailukeskuksen sijainti: Tainuskyläntie 243, Kurikka (Jurva) 
 
Palkinnot: 
Viestiliiga-sarjoissa palkitaan kolme parasta joukkuetta, Lakeuden Viestin sarjoissa palkitaan korkein-
taan kolme joukkuetta. 
Fyrryviestissä kaikki palkitaan. Voittajajoukkue palkitaan Fyrry-kiertopalkinnolla.   
 

Palkinnot jaetaan tulosten selvittyä ja kuuluttajan ohjeiden mukaan.  
Arvio palkintojen jakoajoista: 
13.00 D21A 

13:30 Rastifyrrysarja 
15:00 H21A  
Muut sarjat Infosta tulosten selvittyä 
 

Rehtiä kilpailua ja onnea matkaan! 

Suunta-Jurva 

 

 


