
Kevät-rogaining 29.3.2015, Sipoonkorpi  Tapahtumakutsu ja -ohje, 10.3.2015 
 

 

 
 

Aika: Sunnuntaina 29.3.2015 klo 10:00 
Paikka: Kuusijärven ulkoilukeskus, Kuusijärventie 1, 01260 Vantaa 
Opastus: Rastilippu Lahdentien (140) ja Kuusijärventien risteyksessä, ulkoilukeskuksen portilla. 
 

Tapahtuman kuvaus: Suunnistuskartalla haastavassa maastossa järjestettävä kaikille avoin pistesuunnistus, sarjat 
2 ja 4 tuntia, maastossa saa liikkua vain jalan, henkilömäärää per joukkue ei ole rajattu ja myös yhden hengen 
’joukkueet’ on sallittu. Normaalista rogaining-käytännöstä poiketen erillistä reitin suunnitteluaikaa ei ole, eikä 
yhteislähtöä suoriteta, vaan jokainen joukkue voi lähteä haluamanaan ajankohtana klo 10-11. 
 

Rastipisteet ja pisteytys: Tavanomaiseen rogaining-tapahtumaan verrattuna rastipisteet ovat suunnistuksellisesti 
haastavia, mutta kartta on laadultaan parempi ja siitä on luettavissa kaikki rastipisteen löytymiseen tarvittava 
informaatio. Reitinvalintaa suunniteltaessa ja etenkin rastipistettä lähestyttäessä kannattaa huomioida myös 
rastimääritteen antama informaatio. Rastilippuja ei ole pyritty piilottamaan, vaan ne havaitsee varmasti kartan ja 
rastimääritteen ilmaisemasta paikasta, sopivasta suunnasta yleensä jo paljon aikaisemmin. Rasteja on n. 30 
kappaletta, ja rastikoodin ensimmäinen numero kertoo rastilta saatavan pistemäärän: esim. rasti nro 13 = 1 piste, 
rasti nro 48 = 4 pistettä. Suoritusajan jälkeen leimatuista rasteista saa pisteet, mutta suoritusajan ylittämisestä 
sakotetaan 1 piste jokaista alkavaa minuuttia kohden: Esim. neljän tunnin sarjassa maalileimaus ajassa 4:07:01 
johtaa kahdeksan pisteen sakkoon. Yli 4 h 30 min samoilleet joukkueet hylätään. 
 

Kartta: Suunnistuskartta mittakaavassa n. 1:12 000, käyräväli 5 metriä, koko A3. Karttaan on painettu kaikki rastit 
rastikoodeineen sekä IOF:n mukaiset symboliset rastimääritteet. Kartta on yhdeltä sivultaan avoimessa 
karttamuovissa. 
 

Kielletyt alueet: Karttaan on merkitty kiellettyjä alueita (pystyviivoitus ratapainatusvärillä), joille meno on 
kielletty. Lisäksi kiellettyjä ovat suunnistuksen lajisäännöissä mainitut kohteet, mm. pihamaat ja tontit 
(oliivinvihreä) sekä kaikki pellot (yhtenäinen tummankeltainen), vaikkei niitä olisi karttaan erikseen kielletyiksi 
merkittykään. Niityillä liikkuminen on sallittu (yhtenäinen vaaleankeltainen). Järjestäjä saattaa valvoa kiellettyjä 
alueita myös teknisin apuvälinein, ja rikkeistä sakotetaan pistemenetyksin tai hylkäyksellä. Kunnioitathan 
kiellettyjä alueita, jotta saamme jatkossakin suunnistaa upeissa mastoissa! 
 

Maasto: Vuoden 2014 Kevät- ja Syys-rogainingista tuttua maastoa, mutta kartalla on myös uusi  ’neitseellinen’ 
alue. Pääosin hyväkulkuisen maaston jakaa kahteen erilaiseen osaan pohjois-etelä -suuntainen maakaasulinja. 
Länsipuolelle tyypillistä ovat maltilliset korkeuserot ja runsas polkuverkosto. Itäpuolella fyysistä ja 
suunnistuksellista haastetta lisäävät pienipiirteiset laajuudeltaan ja korkeudeltaan vaihtelevat kalliomäet sekä 
niiden väliset suot. Maastossa ei ole juomarasteja eikä muuta huoltoa. 
 

Leimausjärjestelmä: Emit (yksi kilpailukortti per joukkue). Jokaisen joukkueen jäsenen on käytävä rastipisteellä. 
Järjestäjä saattaa valvoa leimaustapahtumia myös teknisin apuvälinein, ja rikkeistä sakotetaan pistemenetyksin. 
 

Pakolliset varusteet: Yksi emit-kilpailukortti per joukkue. Muut varusteet sen mukaan, että tietää selviävänsä 
hyvissä ruumiin ja sielun voimissa takaisin maaliin. Turvallisuussyistä suositellaan matkapuhelinta, johon on 
tallennettu tapahtuma-aikana päivystävä puhelinnumero 045-330 6083. 
 

Kielletyt varusteet: Elektroniset paikkatietoa suorituksen aikana osallistujalle välittävät laitteet.  
 

Vakuutukset ja vastuut: Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta. Jokainen osallistuu omalla vastuullaan. 
Hätään joutuneita on autettava! 



Kevät-rogaining 29.3.2015, Sipoonkorpi  Tapahtumakutsu ja -ohje, 10.3.2015 
 

 

Ilmoittautuminen: Torstaihin 19.3.2015 klo 23:59 mennessä sähköpostilla kevatroga@gmail.com muodossa: 
 
Joukkueen nimi; emit-numero tai ’vuokra’; puhelinnumero; Nimi1; Nimi2; Nimi3; …      esimerkiksi: 
 

Sipoon samoajat; 123384; 041-526 9693; Seija Suunnistaja; Jussi Juoksija; Kimmo Kantaja 
Yksinäinen ratsastaja; vuokra; 046-903 1207; Yrjö Yksinäinen 

 

Sarjaa ei tarvitse ilmoittaa, koska se määräytyy loppuajan mukaan: enintään 2 h 15 min metsässä viihtyneet 
kirjataan 2h- ja muut 4h-sarjaan. 
 

Osallistumismaksut 10 €/hlö ja mahdollinen emit-vuokra 2 €/joukkue maksetaan joukkueittain ilmoittautumisen 
yhteydessä, viimeistään to 19.3.2015, tilille IBAN: FI38 3939 0050 6442 10, BIC: SBANFIHH. Merkitse maksun 
saajaksi Pihkaniskat ja viestikenttään joukkueen nimi. Jälki-ilmoittautuminen ja myöhästyneet maksut 20 €/hlö. 
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan vain niin kauan kuin karttoja ja muita resursseja riittää. Ilmoittautumisen 
voi perua sähköpostitse su 22.3.2015 klo 23:59 mennessä, jolloin osallistumismaksu palautetaan kahdella eurolla 
vähennettynä. Tämän jälkeen maksuja ei palauteta eikä osallistumisoikeutta voi siirtää tuleviin tapahtumiin. 
Osalllistumisoikeuden voi kuitenkin siirtää toisen henkilön nimiin, mutta siirrosta ei saa vastaanottaa 
maksamaansa osallistumismaksua suurempaa vastiketta. Joukkueen jäsenten nimenmuutoksia voi tehdä 
sähköpostilla la 28.3.2015 klo 21:00 asti, jonka jälkeen ilmenneet muutokset tapahtuma-aamuna suoraan 
tulospalveluun. 
 
 
Antoisaa rogaining-kevättä! 
 
 
Lisätiedot: 
 
pihkaniskat.fi/kevatroga                                        kevatroga@gmail.com                                              +358 41 526 9693
 


