
Alustavat kilpailuohjeet (15.5.2016) 
 

Mahdolliset muutokset ohjeisiin kisapäivänä kilpailukeskuksessa 

 

Nuorten aluekilpailu 16.5.2016 Salon Pajulassa 

 

Kilpailun johtaja: Anu Reiman, puh 0440220765 

Ratamestari: Arttu Laaksonen 

Valvoja: Anu Reiman 

 

Kilpailuissa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja näitä järjestäjien ohjeita. 

 

Kartta: Tulostekartta 1:7500 / 2016. Käyräväli 2 m. Kartta on 

muovikotelossa. Mallikartta nähtävissä tulostaululla. 

 

Maasto: Asuinalueella oleva metsämaasto, jossa pururata ja runsaasti 

ulkoilijoiden tekemiä polkuja. 

 

Kartassa karttamerkki X on erikoiskohde (tässä kartassa liikuntateline tai  

sähkökaappi). 

 

Sarjat ja matkat: 
H14 2,7km D14 2,7km 
H12 2,4km D12 2,4km 
H10 1,9km  D10 1,9km 
H9 1,7km D9 1,7km 
H8 1,6km D8 1,6km 
H-saattaja 1,5km D-saattaja 1,5km 
 

Viimeinen rasti: Kaikille sama, tunnus 100.  



Lähtö: Lähtöön matkaa n. 400 m. Ensimmäinen lähtö klo 18.00. Seuraa 

kilpailukeskuksesta lähtevää viitoitusta. 

 

Lähdön toiminta:  

4 minuuttia ennen suunnistaja kutsutaan lähtökarsinaan 

3 minuuttia ennen emit-kortin nollaus 

2 minuuttia ennen 8, 9, 10 ja saattajasarjalaiset saavat ottaa 

kilpailukarttansa. Opastaja opastaa 8, 9 ja 10-sarjojen suunnistajia ja 

tarvittaessa saattajasarjan suunnistajaa. 

1 minuuttia ennen 12- ja 14-sarjalaiset saavat ottaa kilpailukarttansa ja 

tutustua rataan.   

 

Maali: Sijaitsee kilpailukeskuksen läheisyydessä, tien toisella puolella. 

Noudata varovaisuutta tien ylityksessä palatessasi maalista 

kilpailukeskukseen.  

 

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! 

 

Emit-tarkistuslipukkeet: saatavilla lähdössä.  

 

Kilpailunumerot: Kilpailukeskuksessa. Omat hakaneulat. 

 

Rastimääritteet: Kartoissa, EI irrallisia määritteitä. 

 

Vuokrakortit: Lunastetaan INFO:sta. Kaikille, jotka eivät ole ilmoittaneet 



emit-kortin numeroa on varattu järjestäjien toimesta emit-kortti, vuokra 4€ 

maksetaan infoon. 

 

Kiellettyjä alueita ovat kaikki piha-alueet. 

 

Keskeyttäneet: Ilmoittautuvat maalissa tai juoksevat maaliin normaalisti. 

 

Kartanvaihto: Sarjoissa HD12 ja HD14 on kartanvaihto kilpailumaastossa. 

Kartanvaihto tapahtuu rastilla, joka toimii myös muilla sarjoilla aivan 

tavallisena rastina. Vanha kartta luovutetaan toimitsijalle ja uusi otetaan 

ämpäristä, jossa oma sarjatunnus. Ole tarkkana, että otat oikean sarjan 

kartan. MUISTA LEIMATA KARTANVAIHDOSSA! Lisälenkin K-piste sijaitsee 

kartanvaihdossa. Paikalla on toimitsija, joka neuvoo tarvittaessa.  

 

Apuviitoitus: Apuviitoitusta käytetään sarjoissa HD-saattaja, HD8, HD9 

sekä HD10. Lyhyt apuviitoitus on merkattu maastoon muovinauhalla ja 

karttaan viitoitusmerkillä. Apuviitoitus ohjaa nuorimmat suunnistajat rastilta  

helpompikulkuiselle kulku-uralle.  

 

Palkinnot: Sarjoittain kolmelle parhaalle tulosten selvittyä. Molemmissa 

saattajasarjoissa arvotaan kolme palkintoa osallistuneiden kesken.  

 

Puffetti: Kilpailukeskuksessa. 

 

WC: Kilpailukeskuksessa. Riisu kengät tuulikaappiin. 

 
 


