
 

Keski-Suomen alueen aluemestaruus pyöräsuunnistuskilpailu  

 

Suolahdessa tiistaina 26.7. alkaen klo 18.00  

 
1.Toimihenkilöt  

 
Kilpailunjohtaja  Sami Mönttinen  

Tiedottaja   Raimo Hernesmaa  

Ratamestari   Juha Pietiläinen  

Valvoja   Tuomo Marttinen  

 

Tuomarineuvosto  

Heikki Peltonen, IPR  (pj) 

Janne Pellinen, Hanka 

Pekka Valkonen, Kalske 

 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita.  

 

2. Kilpailumaasto ja ajourat  

 
Kilpailumaasto on Suolahden taajaman läheisyydessä Sirkkaharjun alueella. Maasto on pääasiassa 

hyväkulkuista kangasmaastoa, jonkin verran on myös sorakuoppa-alueita. Alueella on paljon 

hyväkulkuisia polkuja ja vain vähän pistepolkuja. Kylän läheisyydestä johtuen alue on suosittua 

ulkoilualuetta, joten osalla alueesta on pieniä polkuja, jotka on jätetty merkitsemättä karttaan sen 

selvyyden vuoksi. Radoilla on ajettava muutamaan otteeseen yleisillä teillä, joten tarkkana 

liikennesääntöjen kanssa! Muutenkin; muistakaa oikeanpuoleinen liikenne poluilla ja etenkin 

alikulkutunneleissa, sillä alueen kapeudesta ja kilpailumatkojen pituudesta johtuen vastakkainajelulta ei 

voi välttyä.  

 

Kilpailualueen halkaisevaa 69-tietä sekä teollisuusraidetta saa käyttää! Rautatiellä ei ole liikennettä 

kilpailun aikana. Lienee sanomattakin selvää, että tonttialueet ja karttaan kielletyksi alueeksi merkityt 

alueet ovat ihan oikeasti kiellettyjä!  

 

Taajaman läheisyys tuo maastoon myös muita liikkujia, joten ota myös heidät huomioon kun teet 

kilpailusuoritustasi.  

 

Eli vielä muistutus: Noudata liikennesääntöjä ja varovaisuutta!  

 

3. Kartta  

 
Kaikissa sarjoissa on käytössä pyöräsuunnistuskartta, käyräväli 5 m, koko A4, mittakaava 1:12 500, 

polkujen osalta päivitetty 7/2011.  

 

Rastitunnukset on painettu karttaan rastinumeroiden yhteyteen.  



4. Ratojen pituudet (lyhintä ajokelpoista reittiä mitattuna)  
 

H21  18,5  

H35  18,5  

H40  18,5  

H45  16  

H50  16  

H55  13  

H60  13  

H65  10  

H20  18,5  

H18  16  

H16  13  

H14  10  

H12  8,5  

D21  16  

D35  13  

D40  13  

D45  13  

D50  10  

D55  10  

D20  13  

D18  13  

D16  10  

D14  8,5  

D12  8,5  

 

Sarjoilla H21, 35, 40, 45, 50, 20, 18 ja D21 kartanvaihto! Muistakaa leimata myös 

kartanvaihtorastilla!  

 

Kilpailija saa molemmat kartat samalla kertaa lähdössä ja ne on kiinnitetty 

yhteen!  

 

5. Viitoitukset ja niiden värit  

 
Tulostaululla on kartta jossa merkittynä kilpailun tärkeimmät toiminnot. Lähtöpaikalle on viitoitus 

keltaisella kuitunauhalla.  

 

Viimeiseltä rastilta ei ole viitoitusta maaliin.  

 

6. Wc:t, pukeutuminen ja peseytyminen  

 
WC kilpailukeskuksessa kts. kartta.  

 

Peseytyminen 69-tien toisella puolella Iso Sirkkalammen rannassa.  

 

7. Rastit ja leimaus  



 

Rastit ovat sijoitettu ajouran viereen, leimasin on puussa mallirastin mukaisesti (mallirasti 

kilpailukeskuksessa ja lähtöpaikalla).  

 

Käytössä maalileimaus eli LEIMATKAA MAALISSA!  

 

8. Kilpailunumerot  

 
Kilpailunumeroita ei käytetä.  

 

9. Lähdöt ja varusteiden katsastus  

 
Lähtöön on matkaa 300m. K-piste lähdössä. Kilpailijan on hyvä varmistaa Emit-kilpailukorttinsa 

toiminta. Maastoon kilpailija päästetään vain toimivalla lähtöluetteloon merkityllä kilpailukortilla. 

Ensimmäinen lähtö klo 18.  

 

Lähtöön kutsutaan neljä (4) minuuttia ennen lähtöä. Samalla tarkastetaan pyörä ja varusteet 

(pyöräilykypärän käyttö on kaikissa sarjoissa pakollinen) sekä Emit-kilpailukortti nollataan (järjestäjillä ei 

ole lähdössä varakortteja). Kilpailija saa ottaa kartan minuutti ennen lähtöä. Emit-tarkistusliuskat 

lähdössä.  

 

10. Kielletyt alueet  

 
Karttaan merkitty kielletyksi alueeksi yksi hiekkamonttu sekä Valtran tehdasalue. Tontit ja 

viljellyt pellot ovat myös kiellettyjä.  

 

Pyörien testaus ja verryttelyajo on sallittu vain kilpailukeskukseen johtavilla pääkaduilla ja 

kilpailukeskusalueella, kts. kartta.  

 

Maastoon meno ennen kilpailua on kielletty.  

 

11. Keskeyttämiset  

 
Keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa.  

 

12. Ensiapu  

 
Ensiapupiste kilpailukeskuksessa.  

 

13. Palkinnot  

 
Palkinnot jaetaan heti tulosten selvittyä. Palkitaan kunkin sarjan kolme parasta Keski-Suomen 

aluemestaruusmitalilla. 


