
Ankkurirastit 1.7.2020 Salon Salaisissa 

Kilpailuohjeet 

Tapahtumaan osallistujan on noudatettava oman ja muiden osallistujien turvallisuuden vuoksi: 

• SSL:n kilpailuohjeita (27.4.2020) 
• SSL:n antamia Korona-virukseen liittyviä erikoisohjeita 
• SSL:n ohjeistusta tapahtumajärjestäjille sekä osallistujille 19.5.2020 
• OKM:n ja THL:n virallisia ohjeita (tilanne 14.5.2020) sekä 
• seuraavia kilpailunjärjestäjän antamia kilpailuohjeita. 

Tulethan terveenä tapahtumaan! 

Kilpailun johtaja: Jarmo Reiman 
Ratamestarit: Andreas Hougaard Boesen, Emily Kemp, Anu Reiman lasten radat 
Valvoja: Timo Grönholm, Salon Viesti 

Tuomarineuvosto: pj. Markus Lindeqvist, Paimion Rasti, jäsenet Sanna Paukkunen, MS Parma ja Jyrki 
Nieminen, Lounais-Hämeen rasti  

Kartta: Tulostekartta 6/2020, kartoitus Vesa Elovaara. Mittakaavat 1:7 500/1:10 000, käyräväli 5 m. 
Kartta on muovikotelossa. 

Kartan koko ja mittakaava: 

1-lähtö H/D16-H/D20, H/D21, H35, H/D40-H/D55 A4 1:10 000 

2-lähtö H/D60-H/D75, H85   A4 1:7 500 

3-lähtö H/D10RR, H/D12TR, H/D12   A4 1:7 500 

 H/D13-H/D14    A4 1:10 000 

H21-sarjassa rata on painettu kahdelle erilliselle kartalle, jotka ovat samassa muovikotelossa. Osa 1 
päättyy rastiin 17, jonka jälkeen kilpailijat kääntävät kartan. Osa 2 jatkuu rastista 17, joka on merkitty 
karttaan 2 K:lla. 

Kilpailunumerot: Itsepalveluna KILPAILUKESKUKSESSA opaspaalun vieressä, omat hakaneulat. 
Käytä järjestäjän käsidesiä, ennen kuin otat numerosi kansiosta. 

0-leimasin: Kilpailukeskuksessa opaspaalun vieressä. Testaa Emit-leimasimesi kunto! 

Vuokrakortit: Lunastetaan Infosta. HUOM 1! Lähdössä ei vaihdeta toimimatonta Emit-korttia uuteen. 
Tarkista korttisi kilpailukeskuksessa 0-leimasimella. Toimimattoman kortin tilalle voit vuokrata uuden 
Infosta. HUOM 2! SSL:n kilpailusäännöt: "Kilpailijan suoritus hylätään, kun kilpailija on käyttänyt muuta 
kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista kilpailukorttia..." 

Tarkista huolellisesti Emit-numerosi lähtölistoista. Virheelliset tiedot korjattava ennen kisaa sähköpostitse 
risto.kivinen@resultfellows.com viimeistään tiistaina 30.6. klo 22.00 mennessä. Tämän jälkeen 
korjaukset kisapäivänä Infon Emit-numeropisteelle. 

Emit-numeroita ei tarkisteta lähdössä, joten tuntemattomalla kortilla juoksevat kilpailijat hylätään SSL:n 
kilpailusääntöjen mukaisesti. 

Lähdöt: Lähtö 1 ja 3, matkaa 1700 m. Lähtö 2. 900 m. Viitoitukset alkavat opaspaalulta. Lähdöt 
suljetaan 15 minuuttia viimeisten lähtöaikojen jälkeen. 

Lähdöissä 1 ja 2 lähtökarsinaan kutsutaan 4 minuuttia ennen lähtöaikaa. Kartan saa lähtöhetkellä. 
Lähdössä 3 lähtökarsinaan kutsutaan 5 minuuttia ennen lähtöaikaa. Mallikartat ovat nähtävillä lähdöissä. 

Katso erillinen ohje sarjojen H/D10RR-14 lähtöpaikkajärjestelyistä. 

Emit-tarkistuslipukkeet ja rastimääritteet: Emit-tarkistuslipukkeet lähdöissä. Rastimääritteet on 
painettu karttoihin.  



Sarja Matka  Lähtö   Sarja Matka  Lähtö 

H21 8,1 km  L1   D21 6,3 km  L1 

H35 7,1 km  L1   D40 5,4 km  L1 

H40 6,3 km  L1   D45 4,6 km  L1 

H45 5,4 km  L1   D50 4,2 km  L1 

H50 4,9 km  L1   D55 3,4 km  L1 

H55 4,6 km  L1   D60 2,9 km  L2 

H60 3,8 km  L2   D65 2,5 km  L2 

H65 3,4 km  L2   D70 2,1 km  L2 

H70 2,9 km  L2   D75 2,1 km  L2 

H75 2,5 km  L2   D20 5,4 km  L1 

H85 2,1 km  L2   D18 5,2 km  L1 

H20 7,1 km  L1   D16 4,2 km  L1 

H18 6,3 km  L1   D14 4,1 km  L3 

H16 5,2 km  L1   D13 3,3 km  L3 

H14 4,2 km  L3   D12 2,7 km  L3 

H13 3,3 km  L3   D12TR 2,1 km  L3 

H12 2,7 km  L3   D10RR 1,9/2,9 km L3 

H12TR 2,1 km  L3 

H10RR 1,9/2,9 km L3 

HUOM! Sarja D35 on yhdistetty sarjaan D21 ja H80 sarjaan H75.    

Maasto: Kilpailumaasto on hyvin monipuolinen. Kartalta löytyy etenkin kilpailukeskuksen eteläpuolelta 
hyvin nopeakulkuista kangasmaastoa. Lasten radat on suunniteltu pääosin tuolle hyväpohjaiselle 
alueelle. Lisäksi kartalta löytyy pienipiirteistä tarkkaa suunnistusta vaativaa kallioaluetta, ja myös 
peitteisempiä maastoalueita. Maastoalueen muodon vuoksi pidemmillä radoilla on myös 
suunnistuksellisesti helppoja siirtymävälejä. 

Kielletyt alueet: Kaikki piha-alueet ja karttaan kielletyn alueen merkillä painetut alueet. 

Viimeinen rasti: Viimeisellä rastilla leimasimet koodilla 100 ja RR6 . Kilpailijat voivat leimata kummalla 
tahansa leimasimella. 

Maali: Kilpailussa on käytössä ONLINE-MAALILEIMAUS MAALIVIIVALLA! Puuttuva maalileima johtaa 
hylkäämiseen. Maali suljetaan klo 21.00. 

Karttoja ei kerätä pois maalissa. Suunnistuksen lajisääntöjen mukaan kilpailijat eivät saa näyttää 
kilpailukarttaa ja rataa muille kilpailijoille eikä huoltajille ennen viimeistä lähtöaikaa. Samoin radan 
näyttäminen esimerkiksi vanhalta kartalta on kielletty. Reilua peliä rasteilla! 

Keskeyttäneet: Ilmoittautuvat ehdottomasti Emit-korttien lukupisteessä kilpailukeskuksessa. 

Ravintola: Kilpailukeskuksessa take away –periaatteella. 

WC: Kilpailukeskuksessa. 

Pesu: Ei pesua. 

Ensiapu: Kilpailukeskuksessa. 



Palkintojenjako: Palkinnot noudettavissa palkintopisteestä Infosta heti tulosten selvittyä. Palkintojen 
määrät julkaistaan näillä kisasivuilla. Kärkeen sijoittuneiden toivotaan seuraavan sarjan valmistumista 
itse mobiililaitteilla ja kuulutuksesta. 

 
Palkittavien määrät:  
 

• H/D10RR kaikki 

• H/D12TR – H/D20 3 parasta 

• H/D21 3 parasta 

• H/D35-H/D85 voittaja 
 
Palkinnot noudettavissa INFO-teltalta heti, kun voittaja on selvillä (sarjan ei tarvitse olla valmis). Seuraa 
online-tuloksia ja kuulutusta. 

Tulokset: Online ja nähtävillä Ankkurin kotisivuilla. Kaikki väliajat nähtävillä Ankkurin kotisivuilla. 

Muuta: Angelniemen Ankkurin suunnistusmaastot ovat JATKUVASTI kilpailu- ja harjoituskiellossa, 
koska kaikissa maastoissa on kiellettyjä alueita. Harjoittelun tulee tapahtua johdetusti Angelniemen 
Ankkurin kautta. Näin olemme sopineet maanomistajien ja metsästysseurojen kanssa. Toivomme, ettei 
kukaan yksittäinenkään suunnistaja rikkoisi meidän ja maanomistajien välistä luottamusta menemällä 
"omin luvin" ko. maastoihin ja mahdollisesti kielletyille alueille, vaikka se jokamiehen oikeudella olisi 
mahdollista. Tapahtumista tulee sopia etukäteen Angelniemen Ankkurin kanssa. Yhteyshenkilö Matti 
Mäkinen, matti.makinen(at)angelniemenankkuri.com, puh: 044 – 3362 405. Laadukkaita ja valmiita 
harjoituspaketteja löytyy kyllä sallituilla alueilla. 

HYVÄÄ KILPAILUONNEA, TOIVOTTAA Angelniemen Ankkuri 

 

SSL:n Covid19-erikoisohjeet (19.5.2020) 

Kaikessa toiminnassa on noudatettava viranomaismääräyksiä. 

Koronatartuntojen välttämiseksi: 

• Jos itsellä tai läheisillä hengitystieoireita tai vastaavia, ei saa lähteä mukaan tapahtumiin 

• Autokuntiin mielellään vain saman perheen jäseniä huomioiden henkilöiden lähtöajat 

• Tapahtumaan osallistumattomien henkilöiden ei tulisi saapua tapahtumaan 

• Ei seurojen bussikuljetuksia 

• Ei pesupaikkaa 

• Ei tulostauluja 

• WC-tilojen pinnat on puhdistettava usein mielellään desinfioivalla puhdistusaineella 

• Jos halutaan myydä kahvila- tai ruokatuotteita, on muistettava, ettei saa tarjota mitään tilaa 

tuotteiden nauttimiseen. Ainoastaan tuotteiden myynti takeaway -tyyliin on mahdollista. 

• Lähtöpaikoilla oltava tilaa, myös lähtöpaikkojen ”minuuttikynnykset” väljiksi. Esim. 5 metrin välein 5 

m leveät kynnykset. Pyrittävä järjestämään niin, etteivät kilpailijat joudu olemaan 1,5 metriä 

lähempänä toisiaan. 

• Lähtövälejä harvennettava, lähdöt esim. vähintään 2 minuutin välein. Tapahtumat 

venyvät, mutta turvallisuus lisääntyy. 

• Vapaiden lähtöaikojen käyttö varsinkin 35-vuotiaiden ja vanhempien sarjoissa on mahdollista. Tällöin 

lähtöpaikasta on kuitenkin tehtävä riittävän väljä, jotta lähtöä odottavilla on mahdollisuus säilyttää 

riittävä etäisyys toisiinsa. 

• Mahdollisuuksien mukaan voi jakaa osan sarjoista tapahtuviksi aamupäivällä ja osan 

iltapäivällä (esimerkki: vanhemmat sarjat aamupäivällä ja nuoremmat sarjat iltapäivällä) 

• Kilpailuohjeessa voidaan ohjeistaa toimimaan niin, että autosta siirrytään suoraan lähtöpaikalle ja 

maalista suoraan takaisin autolle. 

• Kaikki info, kilpailuohjeet, lähtöajat, tulokset ym. mahdollisuuksien mukaan vain netissä 



• Odotteluvaiheessa oleskelu väljästi, oltava paljon tilaa kisapaikoilla 

• Käsidesit maalissa esim. ennen kilpailukortin purkua 

• Kilpailutilanteessa: ei tönimisiä ym. ruuhkia leimatessa rastilla eikä loppusuoralla, vältettävä rastilla 

leimasimeen ja rastipukkiin koskemista 

• Maaston ja toimintojen salliessa, lähtöpaikkojen lisäksi myös maalipaikkoja voi olla esimerkiksi kaksi 

• Viestejä voidaan järjestää, kunhan huomioidaan toimintojen riittävä väljyys lähikontaktien 

välttämiseksi. Riittävistä hajonnoista on huolehdittava. 

• Kaikkien ikäsarjojen järjestäminen on mahdollista. 

 


