
Pyöräsuunnistuksen SM-viesti Hyvinkäällä 9.8.2020 

Kilpailussa noudatetaan Suunnistusliiton sääntöjä, SM-kilpailuista vuodelle 2020 annettuja 

erillisiä ohjeita sekä järjestäjän antamia ohjeita. Kilpailuohjeet ja mahdollisia kilpailukohtaisia 

tarkennuksia julkaistaan kilpailun internetsivuilla kilpailua edeltävinä päivinä. 

Matkat ja maasto: 

Matkat sääntömääräiset. Maasto on osa Salpauselän harjua, ja siellä on paljon ulkoilijoiden vuosien varrella 

tekemiä pieniä polkuja ja sorapintaista nopeaa ulkoilureittiä. Kulkukelpoisuus on 90-prosenttisesti hyvä tai 

erinomainen, mutta osa pienimpiä polkuja on selvyyden vuoksi merkitty karttaan huonon ajokelpoisuuden 

merkillä. Kilpailukieltoalue on merkitty Karttarekisteriin. 

Sarjat: 

H17, H20, H21, H80-, H100-, H120-, H140-, D17, D20, D21, D80-, D100-, D120- ja D140-.  

Sarjoissa H21, D21, H20 ja H80 on 6 osuutta, jotka kaksi kilpailijaa suorittavat vuorotellen. Muissa sarjoissa 

4 osuutta. Huomioi sääntöjen mukaiset ikärajat: 

19.27 SM-kilpailun osanottajan tulee kilpailuvuonna täyttää vähintään 14 vuotta. 

19.333 Pyöräsuunnistuksen SM-viestin sarjojen H80-, H100-, H120- ja H140- osanottajien tulee kuulua 

sarjaan H35 tai sitä vanhempaan sarjaan, sarjojen D80-, D100-, D120- ja D140- osanottajien tulee kuulua 

sarjaan D35 tai sitä vanhempaan sarjaan. 

Lajisääntöjen mukaiset ohjeajat (yhteensä 90 min). 

Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Irma-järjestelmän kautta. Suunnistusliiton 

ohjeiden mukaiset osallistumismaksut: 85,15 €/joukkue (kuuden osuuden sarjat) tai 71 €/joukkue (neljän 

osuuden sarjat). 

Ilmoittautumiset: 

Ilmoittautuminen seuroittain suunnistuksen lajisääntöjen mukaisesti Irma-järjestelmän kautta torstaihin 

30.7.2020 klo 24 mennessä. Ei jälki-ilmoittautumisia. 

Osallistujien nimet ja EmiTag-kilpailukorttien numerot on ilmoitettava Irman kautta perjantaihin 7.8.2020 

klo 24 mennessä. Joukkue, joka ei ole antanut pyöräilyjärjestystä määräajassa, ei saa lähtölupaa. Muussa 

kuin ilmoitetussa järjestyksessä kilpaileva joukkue hylätään. 

Leimaus: 

EmiTag-leimaus. EmiTag-laitteiden numerot on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä tai varattava 

vuokrakortti. Vuokralaitteen hinta 8,00 €/kpl maksetaan kahvioon. Ilmoitetun EmiTag-laitteen 

muutosmaksu 2 €/muutos. 

Kilpailukeskus: 

Puolimatkan koulu, Uudenmaankatu 73, 05830 HYVINKÄÄ. Pyörien huolto ulkotiloissa. Kilpailukeskus on 

avoin su 9.8. klo 8.00 alkaen. Käytössä on pukuhuoneita sekä pesu- ja WC-tiloja koulun sisällä. 

Opastus: 

Navigointiosoite Myllykatu 3, Hyvinkää. Opastus Läntiseltä yhdystieltä (Helsinki–Tampere-moottoritie, 

liittymä 16). Opastus on valmiina kilpailupäivänä klo 8.00. Pysäköinti sijaitsee enintään 1,3 kilometrin 

päässä kilpailukeskuksesta. 

Lähdöt: 

Lähdöt porrastetusti klo 10.00 alkaen kilpailukeskuksessa. 

http://kartta.hyvinkaa.fi/link/2uEV4


Kartta: 

Tulostettu pyöräsuunnistuskartta 1:5 000 (07/2020). Kartan koko kaikissa sarjoissa A4. Kartoitus ja 

uraluokitus Arvo Paulin. Karttoja ei ole muovitettu. 

Toimihenkilöt: 

Kilpailunjohtaja Marko Pietari (marko.pietari@gmail.com) 

Ratamestari Ossi Autio 

Suunnistusliiton valvoja (TA) Tapani Koskela 

Ratavalvoja Mika Rantala 

Tiedotus: 

Tietoa järjestelyistä seuran kotisivuilla osoitteessa www.hyvinkaanrasti.fi. Ilmoittautuneista julkaistaan lista 

ja lähtöajat mahdollisimman pian ilmoittautumisajan päätyttyä. 

Majoitus: 

Esimerkiksi Hotel Sveitsi (https://www.hotelsveitsi.fi/), Scandic Hyvinkää 

(https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/hyvinkaa/scandic-hyvinkaa). 

 

Tervetuloa!   

Hyvinkään Rasti ry. 


