
 

 

 

HYVINKÄÄN RASTI RY   5-KYMPIN AKTIIVISUUSKISA 

 

SÄÄNNÖT 

 

Toteutusaika:  1.1.–31.12.2017 

Osanotto-oikeus: Hyvinkään Rastin henkilö- ja perhejäsenet 

 

 

Yleiset periaatteet 

Aktiivisuuskilpailulla on tarkoitus kannustaa seuran jäseniä suunnistamaan aktiivisesti seuran täyttäessä 50 

vuotta v. 2017. Kilpailussa suunnistustapahtumiin osallistumisesta saa arpoja, joilla osallistutaan vuoden 

2017 lopussa järjestettävän arvontaan. Arpojen määrä on porrastettu, ja mitä aktiivisemmin suunnistaa, 

sitä useamman arvan saa arvontaan. Kilpailu on henkilökohtainen, useamman henkilön suorituksia ei saa 

koota yhdelle kilpailuun osallistujalle. Alaikäiset osallistuvat kilpailuun vanhempiensa suostumuksella. 

 

Kilpailuun hyväksyttävät suoritukset 

Osallistuminen HyRan ja muiden seurojen järjestämiin kaikille avoimiin suunnistustapahtumiin. Tällaisia 

ovat HyRan ja muiden seurojen järjestämät korttelirastit, iltarastit, suunnistuskilpailut, rogainingkisat, 

Jukolan viesti, Mannaviesti, HyRan yöharjoitukset, Tapanin Taistelu yms. kaikille HyRan jäsenille avoimet 

tapahtumat. Osallistuminen pitää pystyä todentamaan kulloisenkin tapahtuman järjestäjän tuloksista tai 

rekistereistä. 

Jokainen aktiivisuuskilpailuun osallistuja vastaa ilmoittamiensa tulosten oikeellisuudesta. Kilpailun 

tuomariston muodostavalla HyRan johtokunnalla on oikeus hylätä ja hyväksyä osallistujien kilpailuun 

ilmoittamia suorituksia. Väärien tietojen ilmoittamisesta voidaan osallistuja sulkea kilpailusta pois. Uusilla 

HyRan jäsenillä suoritukset hyväksytään seuraan liittymispäivästä lähtien. 

Aktivisuuskilpailun suorituksiksi ei hyväksytä seuran viikko-ohjelmaan kuuluvia harjoituksia tai muita 

osanotto-oikeudelta rajattuja tapahtumia. Poikkeuksena on kilpailut, joihin päästään rankijärjestelmän tai 

muun luokituksen perusteella. Kulloisestakin tapahtumasta hyväksytään vai yksi suoritus/tapahtuma/päivä, 

esim. korttelirasteista ja kuntosuunnistuksesta hyväksytään aktiivisuuskilpailuun vain yksi 

suoritus/tapahtuma. Useamman radan tai lähdön juoksemisesta hyväksytään mukaan siis vain yksi. 

 

 



Arpojen jakoperusteet 

Palkinnon arvontaan osallistuvien arpojen määrä riippuu kilpailuun osallistuvien aktiivisuudesta ja niiden 

määrä on porrastettu suunnistuskertojen määrään. Vähintään kymmeneen suunnistustapahtumaan 

osallistumisesta saa yhden arvan. Arpojen maksimimäärä on 10 ja sen voi saavuttaa osallistuttuaan 

vähintään 50 suunnistustapahtumaan vuoden aikana. Arpojen määrän porrastus: 

 10–19 suunnistuskertaa vuoden aikana  1 arpa 

 20–29 suunnistuskertaa vuoden aikana  2 arpaa 

 30–39 suunnistuskertaa vuoden aikana  3 arpaa 

 40–49 suunnistuskertaa vuoden aikana  4 arpaa 

 vähintään 50 suunnistuskertaa vuoden aikana 10 arpaa 

 

Suoritusten ilmoittaminen 

Aktiivisuuskilpailuun osallistujat täyttävät itse suoritustietonsa pilvipalvelimella olevaan lomakkeeseen. 

Linkki lomakkeeseen on HyRan sivuilla. Jokainen aktiivisuuskilpailuun osallistuja hyväksyy tietojensa 

näkymisen kaikille muillekin. 

 

Palkinnot 

Kaikkien vähintään 10 suorituskerran rajan saavuttaneiden kesken arvontaan pääpalkintona mökkiviikko 

Lapissa. Pääpalkinnon lisäksi arvotaan lahjakortteja. Kilpailun tuomaristo varaa oikeuden muuttaa 

palkintojen määrää harkintansa mukaan. 


