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Kilpailussa noudatetaan näiden ohjeiden lisäksi Suunnistusliiton SM-ohjeita ja suunnistuksen lajisääntöjä. 

 

Muutokset ovat mahdollisia, lopulliset kilpailuohjeet ovat nähtävillä kilpailukeskuksen tulostaululla. 

 

Sarjat ja matkat: 

 Ikä vähintään 

(osallistuja / joukkue yht) Osuuspituus Kartta Lähtö 

H35 35 / 105  6,5 km 1:10 000 A4 11.00 

H45 35 / 130  5,9–6,0 km 1:10 000 A4 11.10 

H50 40 / 150  4,8 km 1:7 500 A4 11.00 

H55 45 / 170  4,3 km 1:7 500 A4 11.10 

H60 50 / 190  3,5–3,6 km 1:7 500 A4 11.00 

H70 60 / 210  2,9 km 1:7 500 A4 11.00 

H75 70 / 225  2,0–2,1 km 1:7 500 A4 11.10 

D35 35 / 105  4,8–4,9 km 1:10 000 A4 11.10 

D45 35 / 130  4,3 km 1:10 000 A4 11.00 

D50 40 / 150  3,4 km 1:7 500 A4 11.10 

D55 45 / 170  3,1 km 1:7 500 A4 11.00 

D60 50 / 190  2,9 km 1:7 500 A4 11.10 

D70 60 / 210  1,8–1,9 km 1:7 500 A4 11.00 

 

Kilpailijan ikä määräytyy kilpailuvuonna täytettävistä vuosista. Kaikissa sarjoissa on kolme osuutta ja 

hajontaa kaikilla osuuksilla. Pituudet eivät sisällä matkaa K-pisteelle. Radoilla ei ole juomapisteitä. 

 

Materiaalit: 

Rastimääritteet on painettu karttaan. Kilpailunumerot ja emit-tarkistusliuskat ovat seurakuorissa, jotka 

noudetaan seuroittain infosta. Kilpailunumeroiden käyttäminen on pakollista. Omat hakaneulat. Infossa on 

myynnissä hakaneuloja (1 € / 10 kpl). 

 

Kartat kerätään pois maalissa uusintalähtöön asti. Uusintalähdön jälkeen kartat saa seuroittain noutaa 

infosta joukkuemateriaalissa olevaa palautuslomaketta vastaan kuulutuksen ilmoittamana ajankohtana. 

Infosta voi tilata kilpailukarttojen postituksen hintaan 5 € per seura. 

 

Lähtö, vaihto ja maali: 

Lähdöt ja sarjat: 

11.00 H35, H50, H60, H70, D45, D55, D70 

11.10 H45, H55, H75, D35, D50, D60 

 

Lähtöluettelo on ilmoittautumisen päätyttyä nähtävissä järjestäjien nettisivuilla ja tapahtumapäivänä 

tulostaululla. 

 



Ensimmäisen osuuden kartat on kiinnitetty lautoihin numerojärjestyksessä. Kilpailijat kutsutaan kartoille 

3 minuuttia ennen lähtöhetkeä, mutta kartan saa ottaa vasta lähtöhetkellä. Lähtölaukaus ammutaan 

kiväärillä. Kuuluttajan ohjeita on noudatettava, varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään. K-pisteelle vieviä 

viitoituksia on noudatettava. 

 

Sekä lähtöön että vaihtoon kuljetaan sisäänkirjautumisen kautta. Sisäänkirjautumisessa tarkistetaan 

kilpailunumeroiden kiinnitys, luetaan kilpailijan emit-kortin numero ja nollataan emit. Klo 10.30 avautuvan 

kirjautumisen jälkeen kilpailijoilla on verryttelymahdollisuus K-pisteelle asti. Vaihtoalueella on WC-tiloja. 

 

Viimeiseltä rastilta on viitoitus vaihtoalueelle, vaihtoon ja maaliin tuleville on omat karsinansa. 

Keskeyttäneet kilpailijat tulevat normaalisti maaliin ja ilmoittavat keskeyttämisestään 

leimantarkastuksessa. 

 

Vaihtoon tulevat kilpailijat luovuttavat vaihtoleimauksen jälkeen karttansa toimitsijoille, juoksevat 

karttatelineille, ottavat seuraavan osuuden kartan ja juoksevat vaihtopuomille ojentamaan sen seuraavan 

osuuden suunnistajalle. Vaihdon toimitsijat ovat opastamassa, mutta oikean kartan ottaminen on kilpailijan 

vastuulla. Väärällä kartalla juoksemisesta seuraa hylkäys. Jos joukkueen karttaa ei ole telineellä, varakartan 

saa vaihtopuomin luona sijaitsevasta pisteestä. Menetettyä aikaa ei hyvitetä. Annettuaan seuraavan 

osuuden kartan kilpailijat siirtyvät leimantarkastukseen. 

 

Maaliin tullessa sijoitukset ratkeavat maaliviivalla, maalituomari ratkaisee erimielisyydet. Maaliviivan 

ylityksen jälkeen kilpailijat siirtyvät järjestyksessä maalileimaukseen, luovuttavat karttansa toimitsijoille ja 

siirtyvät leimantarkastukseen. 

 

Vaihto suljetaan klo 13.50. Uusintalähtö niille toisen ja kolmannen osuuden kilpailijoille, jotka eivät ole vielä 

päässeet lähtemään, on klo 14.00. Uusintalähtö toteutetaan kuulutuksen ohjein. Myös keskeyttäneiden ja 

hylättyjen joukkueiden jäljellä olevat juoksijat voivat osallistua uusintalähtöön. Maali suljetaan klo 16.00. 

 

Kartta: Arvo Paulinin laatima kartta on viimeistelty 8/2017. Sarjoilla HD35 ja HD45 mittakaava 

1:10 000, muilla 1:7 500. Käyräväli 5 m. Offset-painetun kartan koko kaikilla sarjoilla A4, kartta on 

suojattu muovilla. Rastimääritteet on painettu karttaan. Kilpailukartta on nähtävillä lähtö- ja 

vaihtoalueella. 

 

• Rastilla 79 pohjoissuuntaviiva peittää osan rastikohteesta. 

• 1:7500-kartoissa rastimääritteiden viimeinen sarake on kartan päällä, mutta sarake on tyhjä 

(ks. kuva). 

 

Maasto: Nyryn mäntyvaltainen tarkkuutta vaativa avokalliomaasto. Maastossa on veteraanien 

viestikisaan hyvin sopiva erinomainen näkyvyys. Tarjolla on yhtenäinen lähes poluton maastoalue. Maasto 

on loivapiirteistä, kunhan alun nousu kisamaastoon on tehty. Alueella on paikoin komeata kivikkoa. 

Pisimmät radat käyttävät maaston pohjoisosaa, jossa on vanhaa kuusimetsää, sielläkin kulkukelpoisuus ja 

näkyvyys ovat hyvät. Paikoin korkea varvikko, etenkin soilla, saattaa hidastaa kulkua. Kartta on 

selkeälukuinen. Kivien ja soistuvien alueiden kuvaus teetti töitä kartantekijällä, mutta Paulin on onnistunut 

kuvaamaan nämäkin elementit hyvin. 

 

• Avokalliot ovat erittäin liukkaita! 

 

Kielletyt alueet: Maastoon merkityt kielletyt alueet on merkitty sinikeltaisella nauhalla. 

 



Leimaus: Emit-järjestelmä. Kutakin korttia voi käyttää vain kerran kilpailussa. Kortteja voi vuokrata infosta 

hintaan 5 €/kpl, palauttamattomasta tai hajonneesta kortista peritään 70 €. Emit-korttien numeroita ei 

tarvitse ilmoittaa etukäteen. 

 

Juoksujärjestykset: Ilmoitettava IRMA-järjestelmään pe 15.9. klo 14.00 mennessä. Sen jälkeen perusteltuja 

muutoksia voi pakottavista syistä tehdä kilpailupäivänä infossa klo 10.00 asti, valvoja hylkää tai hyväksyy 

muutokset. Muutosten hinta 2 € per joukkue, summaa ei palauteta, vaikka valvoja hylkäisi muutoksen. 

Muussa kuin ilmoitetussa juoksujärjestyksessä juokseva joukkue hylätään. 

 

Opastus: Valmiina kilpailupäivän aamuna klo 8. Navigointiosoite Kalliontie 576, Hausjärvi. Osoitteeseen on 

opastus teiden 290 ja 2894 risteyksestä sekä Oitista tieltä 1471. Opastuksen alkupisteistä 

navigointiosoitteeseen on 6–8 km ja navigointiosoitteesta pysäköintiin noin 3 km yksityistietä. 

 

Pysäköinti: Pelto- ja tienvarsipysäköinti noin 300–500 metrin päässä kilpailukeskuksesta. Pysäköintimaksu 

5 €, maksetaan infoon ja tarkistetaan poistuessa. 

 

Ensiapu: Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. 

 

Pesu: Kilpailukeskuksessa on pesupaikka, jossa lämmin vesi. Pesuaineiden käyttö kielletty. 

 

Kilpailukeskus: Pellolla. Seurateltoille on varattu tilaa. Kilpailukeskuksessa on ensiavun ja pesupaikan lisäksi 

info, WC-tiloja, mallirasti, liikkeitä sekä ravintola, jossa on tarjolla hernekeittoa, makkaraa, kahvia, teetä, 

virvokkeita, sämpylöitä, leivonnaisia, suklaata ja lakritsaa. Toimintojen sijainnit selviävät 

kilpailukeskuskartasta, joka julkaistaan järjestäjien nettisivuilla sekä kilpailupäivänä tulostaululla. 

Kilpailukeskuksessa yöpyminen on kielletty. Löytötavarat voi toimittaa infoon, josta niitä voi tiedustella. 

Myös vastalauseet (kirjallisina ja yhteystietojen kanssa) toimitetaan infoon. Info avautuu klo 8.00. 

 

Palkinnot: Jaetaan uusintalähdön jälkeen tulosten selvittyä kuulutuksen ilmoittamana ajankohtana. Kunkin 

sarjan kolmen parhaan joukkueen viestinviejät palkitaan mitalein. Mitalien postituksen voi tilata infosta 

hintaan 5 € per joukkue. 

 

Tulokset: Julkaistaan järjestäjän nettisivuilla sekä paikan päällä tulostaululla. 

 

Toimihenkilöt: 

Kilpailunjohtaja: Mia Borgenström 

Ratamestari: Jussi Borgenström 

Valvoja: Tapani Koskela, Suunnistusliitto 

Ratavalvoja: Juha Liukkonen, Hiidenkiertäjät 

Tuomarineuvosto: Vesa Tervo, Rajamäen Rykmentti (pj), Jari Järvinen, Hämeenlinnan Tarmo, Päivi Luoma, 

Pihkaniskat 

Ensiapu: Teemu Kantelinen 

Kilpailukeskus: Esko Kiuru 

Kilpailusihteeri, info: Marko Pietari 

Kutsuvieraat: Risto Mäkeläinen 

Kuulutus: Hanna Bister & Marika Damskägg 

Lähtö, vaihto: Ville Jumppanen 

Maalituomari: Janne Turpiainen 

Pysäköinti: Heikki Alkila & Heikki Sandström 

Ravintola: Merja Ahokas 



Talous: Aarno Saviaho 

Tiedotus: Anneli Miettinen 

Tulospalvelu, maali: Sami Friman 

Turvallisuus: Ismo Aaltonen 


