
KILPAILUOHJEET 4.5.2014

Kilpailunjohtaja: Pirkko Ekdahl (040-8403942)

Ratamestarit: Martti Joensuu (044-5577637, lasten radat Tuomas Järviluoma, Riikka Hautamäki

Valvoja: Markku Vesisenaho, Sievi

Tuomarineuvosto:

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja näitä ohjeita. Ratojen ihanneajat saattavat ylittää hieman
keskimatkan vaatimukset.

Kilpailukartta 5/2013 on Timo Joensuun tekemä ja sitä on päivitetty keväällä 2014. Mittakaava on
1:10000/2,5m. Kartat ovat A4 kokoa ja alle 14v  A5-kokoa. Kartat ovat  muovitaskussa.

Maasto on kallioista ja enimmäkseen hyväkulkuista. Ratojen loppuosassa on tosin suoritettu
metsänhoidollisia toimia, minkä jäljiltä maastossa on pienpuuta. Alue on merkitty vihreällä
viivoituksella (hidastava maastopohja). Ennen maalia on kanava, jossa runsaasti vettä. 
Ylittämistä helpottamaan on tehty silta, jota kaikkien on käytettävä!

Kiellettyjä alueita ovat ns. pistepellot, jotka on varmuuden vuoksi merkitty vielä kielletyn alueen
merkinnällä. Kiellettyjen alueiden käyttö johtaa hylkäykseen. Ainoastaan kuntoratojen maaliintulo
on maanomistajan luvalla sallittu kielletyn alueen reunaa.

Rastit, leimaus, emit: Rastit ovat mallirastin mukaisia. Samaa Emit-korttia saa käyttää vain yksi 
kilpailija. Kilpailija vastaa itse emit-korttinsa toimivuudesta. Kokeilun voi suorittaa mallirastilla, 
jossa on vilkkuva leimasin, maastorasteilla vilkkuvaa leimasinta ei ole. Infosta voi vuokrata emit-
kortteja. 
Varmista kilpailukortin oikeellisuus ennen lähtöä. Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle 
ilmoitettua elektronista kilpailukorttia, suoritus voidaan hylätä (suunnistuksen lajisääntö 
11.518). Muutokset on ilmoitettava infoon 10.30 mennessä.

Kilpailunumero, rastimääritteet: Kaikki kilpailijat käyttävät rintanumeroita, jotka ovat
kilpailukeskuksessa. Numero palautetaan maalissa. Kadonneesta numerosta peritään 10e.
Rastimääritteet ovat ainoastaan kartassa. Omat hakaneulat mukaan.
Kuntoratojen suunnistajat: Karttamaksu maksetaan(7€) infoon. Emit-vuokra 3€. Matkaan voi 
lähteä klo 11.00 jälkeen. Kuntosuunnistusradat A ja B lähtevät lähdöstä 1 ja C lähdöstä 2. 
Kuntosuunnistajien maaliintulo tapahtuu kielletyn alueen reunaa pitkin.  Leimantarkastus tapahtuu 
infossa.

Lähdöt: 

Ensimmäinen lähtö  klo 11.00. Viitoitukset alkavat kilpailukeskuksesta. 
Lähtö 1: matkaa n 1200m, sarjat H/D 16-80.  Opastus alkaa lähtöpaalulta. 
Kilpailija kutsutaan 4 minuuttia ennen viivalla, 3 minuuttia ennen suoritetaan emit-nollaus,
joka on kilpailijan vastuulla. 2 minuuttia ennen kilpailija saa tutustua karttaan.1 minuutti
ennen kilpailija siirtyy oman karttaämpärinsä viereen. Lähtömerkistä saa ottaa kartan.



Lasten radat:

Lähtö 2:  matkaa n. 300m , sarjat H/D 10RR-14.  Opastus alkaa opaspaalulta.

Sarjat H/D 13 ja 14 ovat kultaisen kompassin osakilpailuja.

Lähtö 2 : Kilpailija kutsutaan 5 minuuttia ennen lähtöaikaa ohjausasemalle, jossa RR10 ja
TR12 radat ovat näkyvillä.  
4 minuuttia ennen tarkistetaan lähtöaika, 3 minuuttia ennen nollataan emit-kortti. 2 minuuttia 
ennen  10RR ja12TR kilpailija saa kartan, ohjaaja neuvoo tarvittaessa. 

1 minuutti ennen 12-14v saavat itse ottaa kartan ja tutustua. Lähtömerkistä saa lähteä. K-piste on 
merkitty.
RR-radan rastit ovat maastossa oranssin nauhan varrella. Nauha menee maata pitkin. Rasteilla 
tunnukset RR1, RR 2, jne. Rastireitin kilpailijoita ei hylätä, vaan jokaisesta puuttuvasta / väärästä 
leimasta lisätään 10min. kilpailijan loppuaikaan. Nauha päättyy viimeiselle rastille, seuraa yleistä 
maaliviitoitusta maaliin.

Tukireittiläisillä on sama nauha kuin rastireittiläisillä.

Maali:

Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin. Maaliintuloaika määräytyy leimauksesta maalilinjalla. 
Käytössä on online-maali ja leimauksen tulisi olla hieman normaalia pidempi leimauksen 
rekisteröinnin varmistamiseksi. Nopeakaan leimaus ei vaaranna tulosta, mutta kuuluttaja ei vain näe 
maaliintulijan tietoja.  Maalileimauksen jälkeen kilpailijat menevät leimantarkastukseen. 
Keskeyttäneet: ilmoittautuvat leimantarkastuksessa maalissa.
Karttojen palautus:

Kilpailukartat saatavilla  viimeisen lähtijän jälkeen. 

Pesu ja WC:t:

Kenttäolosuhteissa kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä.  

Tulokset: Kilpailukeskuksen tulostaululla

Palkintojen jaosta ilmoitetaan kuulutuksella.

Ravintola: kilpailukeskuksessa. 

Ensiapu: kilpailukeskuksessa. 

MUKAVAA SUUNNISTUSKAUDEN ALOITUSTA

Nivalan Suunnistajat ja Nivalan Urheilijat / Suunnistus


