
Kilpailuohjeet 

 

Hyvinkään koululaisten suunnistusmestaruuskilpailut to 24.9.2015,  

lähdöt klo 16.30-19.00 

 

Kilpailupaikka  

Kilpailupaikka on Lentokentällä, opastus Hämeenkadun ja Ilmailutien risteyksestä. 

Pysäköinti 

Pysäköinti kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. 

Info – ilmoittautuminen ja osallistumisen varmistus sekä jälki-ilmoittautuminen  

Kisakeskukseen saavuttuaan kilpailijat ilmoittautuvat infossa. Infossa tarkistetaan kilpailijan 

ennakkoilmoittautuminen ja tehdään tarvittavat täydennykset tai korjaukset. Myös emit-

kortin lainaus hoituu infossa. Infosta kilpailija saa osallistumislipun, joka annetaan lähdössä 

lähtötoimitsijalle. Ilman lipuketta ei kilpailijaa päästetä maastoon. Jälki-ilmoittautuminen on 
mahdollista infossa. 

Lähtö – matkaa n. 300 metriä kilpailukeskuksesta, keltainen Isover-viitoitus. 

Lähtö – rastireittisarjat (RR) ja tukireittisarjat (TR) 

Lähtökarsinaan päästetään minuutin välein yksi kilpailija kerrallaan. Lähtökarsinassa on kaksi 

peräkkäistä välikköä, joissa kummassakin kilpailija on yhden minuutin ajan. Ensimmäisessä 

välikössä kilpailija saa kartan ja opastuksen siihen. Toisessa välikössä hän odottaa 

lähtömerkkiä ja valmistautuu suoritukseensa. Lähtömerkki on viisi lyhyttä ja yksi pitkä kellon 

piippaus. Pitkän piippauksen kuullessaan kilpailija asettaa Emit-korttinsa nollauslaitteeseen 3 

sekunnin ajaksi (6-7 välähdystä) ja lähtee metsään. Kilpailuaika lähtee juoksemaan Emit-

kortin nollaushetkestä. Lähtötoimitsija auttaa tarvittaessa Emit-kortin nollauksessa. 

Lähtö – muut sarjat 

Lähtökarsinaan päästetään minuutin välein yksi kilpailija kerrallaan. Lähtökarsinassa on kaksi 

peräkkäistä välikköä, joissa kummassakin kilpailija on yhden minuutin ajan. Ensimmäisessä 

välikössä kilpailija voi tutustua kilpailumaaston karttaan, johon rasteja ei ole merkitty. 

Toisessa välikössä H/D12-H/D14 sarjalaiset saavat kilpailukarttansa, odottavat lähtömerkkiä 

ja valmistautuvat suoritukseensa tutustumalla karttaansa. H/D15 sarjalaiset saavat kartan 

lähtöhetkellä. Lähtömerkki on viisi lyhyttä ja yksi pitkä kellon piippaus. Pitkän piippauksen 

kuullessaan kilpailija asettaa Emit-korttinsa nollauslaitteeseen 3 sekunnin ajaksi (6-7 

välähdystä) ja lähtee metsään. Kilpailuaika lähtee juoksemaan Emit-kortin nollaushetkestä. 

Lähtötoimitsija auttaa tarvittaessa Emit-kortin nollauksessa. 

Kuvalliset rastimääritteet on painettu karttaan. Irrallisia rastimääritteitä ei ole saatavilla. 

Kartta 

Kartta on tulostettu suunnistuskartta, johon on painettu rastimääritteet (paitsi RR). Kartoitus 
2011-2014. Kartan mittakaava on 1:7500 ja käyräväli 5 m. Mallikartta infossa. 

Maasto  

Kilpailumaasto on nopeakulkuista ja tasaista ulkoilualuetta, jossa on paljon polkuja. 

Maastossa on lähekkäin rasteja. Muista siis tarkistaa koodi aina ennen leimausta. 
Lentokentän kiitoradalle, frisbeegolfradalle ja maanteille meneminen on kielletty. 

Rastireitin (RR) ja tukireitin (TR) erityisohjeet 

Kartassa näkyvä reittiviiva on merkitty maastoon yhtenäisellä valkoisella nauhalla. Rastireitin 

rastit sijaitsevat reittiviivan varrella ja ne on varustettu tunnuksin RR1, RR2,.. RR6. 

Tukireitin rastit sijaitsevat reittiviivan lähistöllä ja ne on varustettu numerokoodein, jotka 

käyvät ilmi rastimääritteistä (esim. 1. rasti koodi 31). Rastimääritteet ovat kuvalliset ja ne on 

painettu karttaan. 

Sarjat ja ratapituudet  

 D/H 8 RR (s.07-08) 2,4/1,7 km, 6 rastia 



 D/H 9 RR (s.06) 2,4/1,7 km, 6 rastia 

 D/H 10 RR (s.05) 2,4/1,7 km, 6 rastia 

 D/H 11 TR (s.04) 1,9 km, 7 rastia 

 D/H 12 (s.03) 1,9 km, 7 rastia 

 D 14 (s.01-02) 2,5 km, 8 rastia 

 H14 (s. 01-02) 2,7 km, 9 rastia 

 D15 (s. 00) 2,7 km, 9 rastia 

 H 15 (s.00) 3,6 km, 9 rastia  

 

Viimeinen rasti ja maali 

Maastossa on useita viimeisiä rasteja. Viimeisiltä rasteilta ei ole viitoitusta maaliin, vaan 

maaliin pitää löytää suunnistamalla. Maaliin tullessaan kilpailijat leimaavat 

maalileimasimessa. Silloin kilpailuaika pysähtyy. Maalileimasimelta kilpailijat ohjataan 

leimantarkastukseen iltarastivaunuun. Tämä päättää kilpailusuorituksen. Rastiväliajat saa 

leimantarkistuksen yhteydessä. 

Keskeyttäminen 

Keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa, jotta järjestäjät tietävät heidän 
tulleen pois metsästä. 

Tulokset 

Tulokset julkaistaan kilpailun jälkeen HyRa:n nettisivuilla, www.hyvinkaanrasti.fi. 

Palkinnot 

Koululaiskilpailun jokaisen sarjan kolme parasta palkitaan mitalein, jotka toimitetaan 
jälkikäteen kouluille. 

Toimihenkilöt  

Kilpailunjohtaja: Kaisa Friman 
Ratamestari: Jari Pursiainen 

 

Löytämisen riemua ja onnistumisen elämyksiä kaikille osallistujille! 

Hyvinkään Rasti ry 

 

http://www.hyvinkaanrasti.fi/

