
KILPAILUOHJEET  
Hyvinkään ja Hausjärven koululaiskilpailut to 7.9.2017 
 
 

1. TOIMIHENKILÖT 
 
Kilpailunjohtaja: Teemu Kantelinen 
Ratamestari: Teemu Kantelinen 
RR- ja TR-radat: Teemu Kantelinen  
Tulospalvelu: Petri Åberg 
Info: Merja Ahokas 
 
 

2. KARTTA JA RASTIMÄÄRITTEET 
 
Kilpailukartta on suunnistuskartta, mittakaava H/D 12, H/D 14 ja H/D15 sarjoissa 
1:10000, käyräväli 5 m. Muissa sarjoissa 1:7500, käyräväli 5 m. 
Kartan koko RR-sarjoissa A5 ja muissa sarjoissa A4. 
 
Rastimääritteitä on painettu karttoihin. RR-sarjoissa ei ole rastimääritteitä.  
Kilpailijoilla on kartoille omat muovikotelot. Lähdössä on saatavana 
karttamuoveja tarvittaessa. 
 
 

3. INFO 
 
Kaikki kilpailijat ilmoittautuvat koululaiskisan infossa. Ilmoittautuessaan kilpailija 
saa lisäohjeet. Koululaiskisan infossa on luettavissa myös lopulliset 
kilpailuohjeet. Ne kilpailijat, jotka eivät ole ilmoittaneet emit-kortin numeroa 
saavat lainaemitin infosta. Jokainen kilpailee omalla vastuullaan. 
 
 

4. LÄHDÖT 
 
Metsään voi lähteä vapaavalintaisesti klo 17.00-18.30. Samalle radalle lähtijöillä 
tulee lähtöväli olla vähintään 2 minuuttia. Lähdön henkilöstö pitää huolen 
riittävästä lähtövälistä. 
 
 
 
 
 
 



5. LEIMAUSJÄRJESTELMÄ 
 
Emit‐leimaus.  
 
 

6. SARJAT JA MATKAT 
 

H15 3,9 km 11 rastia 

D15 3,9 km 11 rastia 

H14 2,8 km 8 rastia 

D14 2,8 km 8 rastia 

H12 2,2 km 7 rastia 

D12 2,2 km 7 rastia 

H11TR 1,9 km 6 rastia 

D11TR 1,9 km 6 rastia 

H10RR 2,1 km / 1,8 km 6 rastia 

D10RR 2,1 km / 1,8 km 6 rastia 

H9RR 2,1 km / 1,8 km 6 rastia 

D9RR 2,1 km / 1,8 km 6 rastia 

H8RR 2,1 km / 1,8 km 6 rastia 

D8RR 2,1 km / 1,8 km 6 rastia 

 
 
7. LÄHTÖ 
 
Lähtöön on opastus kilpailukeskuksesta. Lähtöön on matkaa n. 500 m.  
 
Lähtöväli on 2 min. 
 
RR‐sarjalaiset saavat karttansa 2 min ennen lähtöä ja heitä opastetaan.  
 
1 min ennen lähtöä  
H/D11TR, H/D12, H/D14 saavat tutustua karttaansa, H/D15 saavat karttansa 
lähtöhetkellä. K-piste sijaitsee lähtöpaikalla. Jokainen kilpailija nollaa emit-kortin 
lähtöhetkellä. Ajanotto alkaa emit-kortin nollauksesta. 

 
 
 
 
 
 



8. RASTIREITTI 
 
Rastireitti on merkitty maastoon maassa kulkevalla valkoisella muovinauhalla. 
Rastireitin rastit ovat merkityllä reitillä. Maalissa leimataan maalileimaus. 
Ajanotto päättyy maalileimaukseen. 
 
Väärällä rastilla leimaaminen ei haittaa, jos leimaat kaikilla oman ratasi rasteilla 
oikeassa järjestyksessä. Rastireitillä puuttuvasta leimasta kilpailija saa 10 min 
lisäaikaa. 
 
 

9. MAALI 
 
Viimeiseltä rastilta ei ole viitoitusta maaliin. Maalissa leimataan maalileimaus. 
Kaikissa sarjoissa kilpailusuoritus päättyy maalileimaukseen. Keskeyttäneet 
juoksevat maalin kautta ja ilmoittautuvat iltarastivaunulla. 
 
Kartan saa pitää kilpailusuorituksen jälkeen. 
 
Kaikkien kilpailijoiden tulee ilmoittautua iltarastivaunussa kilpailusuorituksen 
jälkeen. 
 
 

10. KIELLETYT ALUEET 
 
Kartassa on merkitty kiellettyjä alueita. Kielletyt alueet on merkitty karttaan lilalla 
pystyviitoituksella. Myös oliivinvihreällä merkityt piha-alueet ovat kiellettyjä. 
Kielletyllä alueella liikkuminen johtaa hylkäykseen. 
 
 

11. PALKINNOT 
 
Kaikissa sarjoissa palkitaan kunnittain 3 parasta mitaleilla.  
Hausjärven koulujen palkintojen jako aloitetaan sarjojen valmistuttua, n. klo 
19.30. Hyvinkään koulujen palkinnot toimitetaan myöhemmin kouluille. 

 
 
12. PYSÄKÖINTI 
 
Pysäköintialue on kilpailukeskuksessa. Noudata ehdottomasti iltarastien 
pysäköintiopastusta! 
 


