
KESKI-SUOMEN ALUEEN ORAVAPOLKUVIESTI 
Äänekosken Kapeenkoskella 23.6.2010 alkaen klo 10.00 

1. Toimihenkilöt 

Kilpailun johtaja  Tarmo Hyttinen 
Ratamestari   Satu Korhonen 
Valvoja   Ilpo Liimatainen SaPu 
Tuomarineuvosto  pj.  
 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä lisättynä järjestäjien antamilla ohjeilla. 

2. Kilpailumaasto  

Kilpailumaasto on pääasiassa hyväpohjaista kangasmaastoa. Alueen keskellä kulkee korkea harju ja vieressä on 
Kapeenkosken kanavan sulkualue. Maastossa on hyvä näkyvyys. 

3. Kartta 

Kaikissa sarjoissa tulostettu suunnistuskartta, käyräväli 2,5 m, koko A4, (RR-osuuksilla A5) mittakaava 1:5 000, 
päivitetty 06/2010. Valvoja on hyväksynyt mittakaavan. Suunnistuskartta alueesta on esillä vaihtoalueella. 

Rastimääritteet on painettu karttaan.  

4. Osuustiedot 

1. osuus 2,16-2,17 km  12 rastia hajonta 
2. osuus RR 1,61 km siimaria pitkin 5 rastia 
3. osuus RR 1,61 km siimaria pitkin 5 rastia 
4. osuus 1,51-1,53 km   8 rastia hajonta 

5. Viitoitukset ja niiden värit 

Lähtöpaikka on kilpailukeskuksessa ja K-piste on kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Viimeiseltä rastilta 
maaliin on valkoinen RR-viitoitus. Huom! 1. ja 4.osuuden viimeinen rasti on eri kuin RR-osuuksien viimeinen 
rasti. 

RR-viitoitus on merkitty karttaan samalla värillä kuin ratapainatukset. Maastossa se on yhtenäinen maassa kulkeva 
valkoinen nauha. 

6. WC, pukeutuminen ja peseytyminen 

Vessat löytyy kilpailukeskuksesta. Pukeutuminen maasto-olosuhteissa. Pesumahdollisuus majoituskoululla 
Suolahdessa. 

7. Kilpailunumerot 

Kilpailunumerot, hakaneulat ja emit-tarkastuskortit ovat infopisteellä. Lisää kynällä emit-tarkistuskortin taakse 
kilpailunumerosi ja osuusnumerosi. Kilpailunumerot kerätään pois maalissa. 

Kilpailunumerot menevät seuraavasti: joukkueen numeron ollessa 1, 1. osuuden juoksija on 101, 2. osuuden 201, 3. 
osuuden 301 ja 4. osuuden pelkkä 1. 

8. Lähtö  

Yhteislähtö kilpailukeskuksesta klo 10:00. Emit-korttien nollaus ennen lähtöalueelle saapumista, viimeistään 9:55! 
Kilpailijan on varmistettava Emit-kilpailukorttinsa toiminta ennen lähtöä.   

 



9. Rastit, leimaus, vaihto ja maali 

Leimasin on kiinnitetty mallirastin mukaisesti joko pystyssä tai maassa olevaan puuhun (mallirasti kilpailukeskuksessa). 
Kaikilla rasteilla on 1 leimasin. Maalissa / vaihdossa leimasimia on 2 

Käytössä Emit-leimaus. Mahdolliset muutokset Emit-kortin numerossa ym. hoidetaan kilpailuinfossa. Emit-kortin 
numeron oikeellisuus on KILPAILIJAN VASTUULLA, numeroa ei tarkisteta lähdössä. Emit-tarkistusliput löytyvät 
kilpailunumeroiden luota ja kilpailuinfosta. Vuokratut Emit-kortit ovat lunastettavissa kilpailuinfosta ja vuokrakortti on 
palautettava infoon heti kilpailujen jälkeen. Palauttamattomasta kortista peritään uuden hinta. Emit-kortin toimivuuden 
voi testata mallirastilla. 

Käytössä maali- ja vaihtoleimaus eli LEIMATKAA VAIHDOSSA JA MAALISSA! 

Maalin jälkeen kilpailukortti luetaan tarkastusta varten läheisessä teltassa. 

10. Kielletyt alueet 

Karttaan merkityt kanavan sulkuportit ovat ehdottomasti kiellettyjä sekä piha-alueeksi merkityt tontit. 

11. Keskeyttäneet 

Keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa.  

12. Ensiapu  

Ensiapupiste kilpailukeskuksessa. 

13. Tulokset 

Palkinnot jaetaan tulosten selvittyä. AM-mitalit kolmelle parhaalle joukkueelle. Tulokset kilpailukeskuksessa ja kilpailun 
jälkeen www.rastie4.fi/kilpailut/orava2010/ 

14. Kahvio 

Kilpailukeskuksessa EI ole kahviota/kioskia. Läheinen Hirvaskankaan ABC tai Shell palvelee kotiinlähteviä kilpailijoita. 
 

 
Suunnistuksen riemua tuleville Jukolan ja Venlojen viestin kiertäjille! 


