
Maakuntasuunnistus kisataan 
sprinttisuunnistusviestinä kulttuu-
rihistoriallisesti hienossa ja arvok-
kaassa ympäristössä Jyväskylän 
Seminaarinmäellä. Kilpailu keskus 
on Jyväskylän yliopiston kampus
alueella osoitteessa Pitkä katu 1, 
rakennus PiC, Jyväskylä.

Maakuntaviestin kilpasarja
Mukaan kutsutaan kaikki Kes-
kiSuomen ja KeskiSuomen suun-
nistus ry:n toiminta-alueen kunnat 
yhdellä tai useammalla joukkueel-
la. 

Kuntajoukkueessa saavat suunnis-
taa ao. kunnassa kilpailupäivänä 
kirjoilla olevat henkilöt. Kuntaa voi 
myös edustaa henkilö, joka on syn-
tynyt kyseisessä kunnassa. Suun-
nistaja voi itse valita, edustaako 
syntymäkuntaansa vai ao. kuntaa, 
jossa on kirjoilla kilpailupäivänä. 
Kilpailussa on vain yksi juoksija/
osuus. Kuntien välistä asukasluvus-
ta johtuvaa tasoeroa ei huomioida. 
Joukkueessa pitää olla vähintään 
kaksi nais tai tyttösuunnistajaa.
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Maakuntaviestin puulaakisarja, 
yhteislähtö 1. osuudelle klo 17.30.
Puulaakisarjassa ei kunta tai sarja rajoituksia ole. Puulaakisarjaan voi 
osallistua kaveri, opiskelija, työpaikka tms. joukkueella. Puulaakisarjas-
sa on neljä osuutta, jotka vastaavat tasoltaan kilpasarjan osuuksia 25. 

Sprinttisuunnistuksen kielletyt kohteet
Sprinttisuunnistuksen lajisääntöjen mukaiset kielletyt kohteet, joiden 
ylittäminen, alittaminen tai läpäiseminen on kielletty, voi tarkistaa 
osoitteesta: http://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/saannot-ja-ohjeet/
sprinttisuunnistuksen-kielletyt-kohteet/
Kiellettyjen kohteiden noudattamatta jättäminen johtaa kilpailijan ja 
joukkueen suorituksen hylkäämiseen.

Ilmoittautuminen ja osanottomaksut
Ilmoittautuminen keskiviikkoon 29.3.2017 klo 24.00 mennessä sähköpos-
tilla osoitteeseen mks2017@suuntajyvaskyla.fi
Kilpailijoille on mahdollisuus tilata eväspaketti ilmoittautumisen yhtey-
dessä. Eväspaketin hinta on 6 €.

Osanottomaksut ja eväspaketit maksettava ilmoittautumisen yhteydessä 
Suunta Jyväskylän tilille FI98 1045 3000 1358 96
•  Kilpasarjassa 80 € / joukkue 
•  Puulaakisarjassa 50 € / joukkue
•  Vuokraemit 5 € / henkilö
Huomioi ilmoittautumisen yhteydessä juoksujärjestys, kilpailijoiden 
emitnumerot sekä mahdollinen vuokraemitien tarve. Joukkueella on 
oltava vähintään kaksi emitiä. Mahdolliset korjaukset maanantaihin 
3.4.2017 klo 20.00 mennessä.

Jälki-ilmoittautumiset 
Kaksinkertaisin osanottomaksuin maanantaihin 3.4.2017 klo 20.00 men-
nessä.

Kilpailijan vastuu
Suunnistaja osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

Kilpasarjan osuudet, yhteislähtö 1. osuudelle klo 17.30
1.osuus  Kaikki sarjat   15min / vaikea
2.osuus  D, H17, H40   15 min / vaikea
3. osuus  D14, H14, D40, H60 10 min / helppo
4. osuus  D, H16, H50   15 min / keskivaikea
5. osuus  D, H16, H45   15 min / keskivaikea
6. osuus  Kaikki sarjat   15 min / vaikea



Kilpailuohjeet
Alustavat kilpailuohjeet viimeistään maanantaina 3.4.2017 klo 21.00 
Suunta Jyväskylä ry:n maakuntasuunnistuksen kilpailusivuilla: http://
suuntajyvaskyla.fi/kilpailut/maakuntasuunnistus2017

Kilpailumaasto
Kilpailumaasto on pääosin rakennettua puistoa Jyväskylän yliopiston 
kampusalueella ja sen lähiympäristössä. Lisäksi alueella on joitakin pieniä 
mäntyvaltaisia ja hyväkulkuisia metsäalueita.

Sprinttikartta
Sprinttisuunnistuskartta 3/2017, mittakaava 1:4000 ja käyräväli 2 metriä.
 
Pysäköinti ja opastus
Pysäköinti Hippoksen pysäköintialueella. Uimahallin, yliopistoalueen ja 
kisakeskuksen lähellä olevia pysäköintialueita ei saa käyttää. 

Pysäköintialueelta kilpailukeskukseen 500–700 m. Tarkempi pysäköinnin 
ohjekartta kilpailuohjeessa.

Pukeutuminen ja pesu 
Hipposhallissa on mahdollisuus käyttää pukuhuone ja wctiloja. Puku-
huoneissa ei ole valvontaa arvotavaroille eikä varusteille.  

Tulokset ja kisainfo
Suunta Jyväskylä ry:n maakuntasuunnistuksen kilpailusivuilla: http://
suuntajyvaskyla.fi/kilpailut/maakuntasuunnistus2017

Toimihenkilöt 
Kilpailunjohtaja Risto Uuttu 
Ratamestarit Kimmo Kaario ja Teemu Katajisto

Palkinnot ja muistot
Kuntajoukkueet: voittajalle kiertopalkinto ja kolmelle parhaalle joukku-
eelle joukkuepalkinto, ko. joukkueiden jäsenille muistopalkinnot. 
Puulaakisarjassa voittajajoukkue palkitaan.

Maakuntasuunnistuksen yhteydessä Suunnan kuntorastit
Kuntorastien lähtö klo 18.00 ja 19.30 välisenä aikana, maali sulkeutuu klo 
20.00.
Ilmoittautumiset paikan päällä. Ratavaihtoehtoja 2. Lähtö ja maali sijait-
sevat maakuntaviestin kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä.
  
Tervetuloa nauttimaan vauhdin hurmasta! 
Suunta Jyväskylä ry
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