
Kilpailuohjeet 

Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja SM-kilpailujen erillisohjeita sekä järjestäjän 

antamia ohjeita.  

Toimihenkilöt ja vastuut 

Kilpailunjohtaja 
 

Tarmo Hyttinen  

Kilpailunvalvoja TA Pentti Saarinen, Savon Rasti 

Ratamestarit 
 

Raimo Hernesmaa ja Juha Pietiläinen 

Ratavalvoja 
 

Janne Valkonen, SaPu 

Tiedottaja           Satu Laksila,  041-4610474 satu(at)rastie4.fi 

Tuomarineuvosto pj. Olli-Jussi Korpinen, Anttolan Urheilijat 

 
jäsen Päivi Autio, Hiisirasti 

 
jäsen Timo Sivill, Vaajakosken Terä 

Info 

Infon aukioloajat 7:00-17:30. Laina Emit-kortit noudetaan infosta. Kortti maksaa 4 euroa. 

Kilpailukeskuksessa vain käteismaksut.  P-laput ostetaan infosta käteisellä 3€/auto.  

Kartta 

Mittakaava 1:10 000, käyräväli 5 m, 6-värinen, kartantekijät Jussi Silvennoinen ja Raimo 

Hernesmaa. Offsetpainatus 9/2013. Kartan koko sekä karsinnassa että finaalissa A4. Kartat ovat 

muovikotelossa. Kartta on nähtävissä lähtökarsinassa.   

Rastimääritteet 

Rastimääritteet on painettu karttaan ja irralliset rastimääritteet saa lähdössä. Muovikoteloita tai 

kiinnitysvälineitä rastimääritteille ei ole. 

Kilpailumaasto 

Vaihtelevaa kangasmaastoa ja kivikkopohjaista korpea, jossa näkyvyys ja kulkukelpoisuus  on 

pääosin hyvä. Paikalliset korkeuserot ovat enimmillään 40 m. Karsinta- ja finaalikilpailut juostaan 

eri maastoissa.  

Kielletyt alueet ja pellot 

Kilpailualueella ei ole peltoja. Karsinnassa on yksi taimikko kiellettynä alueena. 

Kilpailunumerot 

http://www.ssl.fi/ssl/sslwww.nsf/sp2?open&cid=content39DA47
http://www.ssl.fi/ssl/sslwww.nsf/sp3?open&cid=content2A9449


Karsintakilpailussa ja A-finaaleissa kilpailunumerot ovat esilähdössä. Karsintakilpailussa kaksi 

viimeistä numeroa osoittavat lähtöajan minuutit 9:01 alkaen. Esim. numerolla 1101 kilpailee klo 

9.01 lähtevä suunnistaja, numerolla 1102 klo 9.02 lähtevä suunnistaja jne. B-finaaleissa käytetään 

samaa numeroa kuin karsinnassa ja lähtöjärjestys on myös sama. Numerot on ripustettu 

pingotettuun lankaan, josta oma numero otetaan. Jos otat vahingossa väärän numeron, kiinnitä se 

hakaneulalla takaisin sille kuuluvaan paikkaan. Omat hakaneulat mukaan. Kilpailunumeroa on 

käytettävä suorituksen ajan. Numero on kiinnitettävä rintaan eikä sitä saa taittaa. 

Lähtöajat 

Karsintakilpailun lähtöluettelot muodostuvat SSL:n www-rankin 11.9.2013 tilanteen perusteella ja 

ne ovat nähtävillä kisojen nettisivuilla, kilpailukeskuksen ilmoitustaululla ja lähtöpaikalla.  

Finaalin lähtölistat määräytyvät karsintojen perusteella ja ne ovat nähtävillä kilpailukeskuksen 

ilmoitustaululla heti karsinnan tulosten selvittyä.  

Lähtökynnys ja lähdöt 

Karsinnassa ja A-finaalissa on lähtökynnys (esilähtö). Karsinnan lähtökynnykselle on opaspaalulta 

matkaa 0.3 km ja siitä lähtöön 0,3 km. Lähtökynnys sulkeutuu klo 9.30, jolloin kilpailunumerot 

kerätään pois. 

Finaalissa lähtökynnykselle on matkaa 1.4 km ja siitä lähtöön 0,9 km. Lähtökynnys sulkeutuu 

13.40.  B-finaalissa ei käytetä lähtökynnystä. 

 

Karttoja ei kerätä maalissa. 

Ensimmäinen lähtö on karsintakilpailussa 15.9 klo 9.01, A-finaalissa klo 13.01 ja B-finaalissa klo 

15.01. Finaalien alkamisaika vahvistetaan kuulutuksella ja tulostaululla. 

Lähtöväli on karsinnassa 1 min, A-finaalissa 2 min ja B-finaaleissa ryhmälähdöt 1-6 lähtijää yhtä 

aikaa minuutin välein. 

Lähtökynnyksellä on kilpailunumerot (omat hakaneulat mukaan) ja EMIT-tarkistusliuskat, joiden 

käyttö on pakollista. 2 kpl WC:tä sijaitsee esilähdössä. Karsinnan lähtökynnyksellä on 

muovipusseja varusteita varten sekä tusseja pussien merkkaukseen. Käytä finaalissa samaa 

varustepussia. Varusteet voi jättää lähtökynnykselle. Karsinnasta ei ole varusteiden kuljetusta 

Varusteet voi noutaa  karsinnan esilähdöstä klo 10:00. Finaalin varusteet ovat noudettavissa infon 

tuntumasta. 

Karsinnassa ja finaaleissa on yksi lähtöpaikka, joissa on useampi lähtölinja. Lähtöihin on keltainen 

viitoitus, joka alkaa opaspaalulta. Kulku lähtöön on sallittua vain viitoitusta pitkin. Vain 

lähtökynnyksen määräajassa ylittäneet kilpailijat voivat osallistua kilpailuun. Lähtökynnykseltä ei 

saa poistua. Matkapuhelimia ei saa viedä lähtökynnyksen yli. Huoltajat eivät saa ylittää 

lähtökynnystä eivätkä olla lähtöpaikoilla. 

Lähdön toiminta: 

Karsinnassa ja B-finaalissa kuulutetaan lähtöaika minuutin välein. A-finaalissa kuulutetaan 

lähtöaika ja kilpailijan sukunimi. 

5 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailunumeron tarkastus 



4 minuuttia ennen EMIT-kortin nollaus 

3 minuuttia ennen kilpailija voi ottaa irralliset rastimääritteet 

2 minuuttia ennen kilpailun mallikartta nähtävillä 

1 minuutti ennen siirtyminen sarjatunnuksensa mukaisen karttaämpärin viereen. 

Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. Kilpailijan vastuulla on ottaa oikea kartta. K-pisteelle on lyhyt 

viitoitus. 

Verryttely 

Esilähdön jälkeisellä alueella.  

Sarjat, matkat ja rastit 

Karsinta 

sarja matka rastit 
 

sarja matka rastit 

H21K1 4,2 12 
 
D21K1 3,4 10 

H21K2 4,2       12 
 
D21K2 3,4 11 

H21K3 4,2 12 
 
D21K3 3,4 10 

H21K4 4,3 13 
 
D20K1 3.0       10 

H21K5 4,3 12 
 
D18K1 2,8 9 

H21K6 4,3 12 
 
D17K1 2,6 9 

H20K1 3,8       10 
 
D16K1 2,5       10 

H20K2 3,7       11 
 
D16K2 2,5 8 

H18K1 3,3       10 
 
D15K1 2,4 8 

H17K1 3,1       10 
 
D15K2 2,4 8 

H16K1 2,9 9 
 

   

H16K2 2,8 9 
 
   

H15K1 2,6 9 
    

H15K2 2,6 9 
    

A-Finaali 

sarja matka rastit 
 

sarja matka rastit 

H21 5,8 16 
 

D21 4,7 13 

H20 4,8 12 
 

D20 3,7 12 

H18 4,5 14 
 

D18 3,3       12 

H17 4,0 13 
 

D17 3,1       11 

H16 3,6       12 
 

D16 2,8       10 

H15 3,1       11 
 

D15 2,5 9 

B-Finaali 

sarja matka rastit 
 

sarja matka rastit 

H21B 5,4 13 
 

D21B 4,5 12 

H20B 4,6 13 
 

D20B 3,4 10 

H18B 4,1 13 
 

D18B 3,0       10 



H17B 3,8 12 
 

D17B 2,8       10 

H16B 3,3       11 
 

D16B 2,6 8 

H15B 2,9       11 
 

D15B 2,4 7 

 

Mallirasti ja Emit-kortin tarkistus 

Mallirasti ja Emit-kortin tarkistusleimasin on opaspaalun luona. Emit-kortin toiminnan ja numeron 

tarkistaminen on kilpailijan vastuulla. Kilpailun järjestäjä ei tarkista Emit-kortin numeroita 

lähdössä. Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua Emit-korttia, suoritus hylätään 

(lajisääntö 11.518). 

Emit-kortin muutokset on tehtävä infossa ennen kilpailun alkua viimeistään 30 min ennen omaa 

lähtöä. Emit-kortin numeroa ei voi muuttaa lähdössä. 

Vuokra-Emitit ovat noudettavissa infosta (4 €/Emit-kortti, maksetaan infoon käteisellä). Vuokra-

Emitit kerätään pois maalissa. Palauttamattomasta Emit-kortista veloitetaan 60 €. 

Kilpailuasu ja suunnistusjalkineet 

Kilpailussa ei saa käyttää suunnistuspiikkareita. Suunnistusasun on oltava koko vartalon ja jalat 

peittävä, asun paita saa olla lyhythihainen (Suunnistuksen lajisäännöt, kohta 3.51). Sääntöjen 

vastaisesti pukeutuneita kilpailijoita ei päästetä lähtemään kilpailuun. 

Juomapaikat 

Juomapaikkoja ei ole maastossa. Maalin jälkeen saatavana vettä ja mehua itsepalveluna.  

Väliajat 

Karsinnassa  sarjoilla  H21 ja D21. 

A-finaalissa sarjoilla  H21 ja D21. 

Maali ja keskeyttäneet 

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Maalileimaus suoritetaan maaliviivalla. Sen jälkeen 

kilpailija siirtyy leimantarkistukseen. Myös mahdollisissa loukkaantumistapauksissa pitää 

keskeytyksestä tehdä ilmoitus maalihenkilölle. Karsintakilpailun maali suljetaan klo 11.15 ja 

finaalien klo 17.30. 

Keskeyttäneiden tulee ilmoittautua maalissa. 

Itkumuuri 

Kilpailuun liittyvät epäselvyydet selvitetään itkumuurilla. 

Pukeutuminen, pesu ja WC 

Pukeutuminen ja peseytyminen ovat kilpailukeskuksessa maasto-olosuhteissa. WC:t ovat 



kilpailukeskuksessa ja lähtökynnyksellä niitä on 2 kpl. 

Ensiapu 

Ensiapu on kilpailukeskuksessa heti maalin jälkeen ja maastossa on yksi karttaan merkitty 

ensiapupiste. 

Tulokset 

Tulokset tulevat tulostaululle sitä mukaa kuin ne valmistuvat. Tulokset ja väliajat laitetaan 

nettisivuille finaalien jälkeen. 

Palkinnot 

A-finaalissa jaetaan mitalit ja kunniapalkinnot kolmelle parhaalle ja plaketit sijoille 4-10. Palkinnot 

jaetaan n. klo 16.00 alkaen kuulutuksen ohjeen mukaan järjestyksessä D15, H15, D16, H16, D17, 

H17, D18, H18, D20, H20, D21, H21. B-finaalien voittajat voivat noutaa palkinnon Infosta.  

Pysäköinti 

Paikoitus on hiekkamontussa ja metsäteiden varsilla kilpailukeskuksen läheisyydessä, kävelymatkaa 

100-1500 m. Pysäköintialueella ei voi yöpyä. Pysäköintimaksu on 3 €/auto. Yli 12 hengen busseilta 

ei peritä maksua. Pysäköintiliput ostetaan P-lippujen myyntipisteestä Infosta ja ne laitetaan auton 

ikkunaan näkyvälle paikalle. Pysäköinnin valvojat tarkistavat maksun lähtiessä ja perivät korotetun 

maksun liputtomilta. 

Muksula 

Kilpailukeskuksessa. Muksulaan ilmoittauduttava viimeistään ti. 17.9. osoitteeseen 

sari.tupitsa(at)metsagroup.com. Ilmoita samassa yhteydessä lasten nimet, lukumäärä ja ikä. Tiedustelut 

050-5989067.  

Seurateltat 

Seuratelttojen pystytys on sallittu vain kilpailukeskuskartassa erikseen merkitylle alueelle.  

Ravintoja ja kahvila 

Kilpailukeskuksessa on ravintola, jossa myydään ruokaa, virvokkeita ja pikkupurtavaa. 

Käteismaksu. 

Löytötavarat 

Kilpailun aikana infosta ja kilpailun jälkeen tiedottajalta. 

 

Viimeksi päivitetty 13.9. (tuomarineuvosto lisätty) 

 


