
Suunnistava Uusimaan ja Päijät-Hämeen avoin AM-sprintti 9.9.2020 

Kilpailuohje 

Turvallisuusohjeet  

  
• Jos itsellä tai läheisillä on hengitystieoireita tai vastaavia, ei saa lähteä mukaan tapahtumaan. 

• Autokuntiin mielellään vain saman perheen jäseniä huomioiden henkilöiden lähtöajat. 

• Tapahtumaan osallistumattomien henkilöiden ei tulisi saapua tapahtumaan. 

• Seurojen bussikuljetuksia ei suositella. Jos bussikuljetus kuitenkin järjestetään, suositellaan 
kasvomaskien käyttöä bussissa. 

• Parkkipaikalta voi siirtyä suoraan lähtöpaikalle ja maalista suoraan takaisin parkkipaikalle. Lähtöviitoitus 
kulkee parkkipaikan sivulla. 

• Kaikki info, kilpailuohjeet, lähtöajat, tulokset ovat vain netissä http://www.hyvinkaanrasti.fi/kilpailut/am-
sprintti-2020/  

• Odotteluvaiheessa pyydetään välttämään liian lähellä toisia kilpailijoita oleskelu. 

• Käsidesiä on käytettävä maalissa ennen kilpailukortin purkua. 

• Kilpailutilanteessa on vältettävä tönimisiä ja ruuhkia leimatessa rastilla samoin loppusuoralla. On 
vältettävä rastilla leimasimeen ja rastipukkiin koskemista. 

Kilpailusäännöt 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä, koronaviruspandemiaan liittyviä turvallisuusohjeita (yllä) ja näitä 
järjestäjän antamia ohjeita. 

Kilpailun toimihenkilöt 

Kilpailun johtaja: Esko Kiuru 
Ratamestariryhmän johtaja: Tapani Partanen 
Lasten radat: Teemu Kantelinen 
Valvoja: Hannu Lähteenmäki (HlT) 
Tulospalvelu: Kokkens 
Tiedottaja: Marko Pietari, http://www.hyvinkaanrasti.fi/kilpailut/am-sprintti-2020/  
Ensiapu: Mia Haavisto 

Tuomarineuvosto: Martti Hakola RiSu (puheenjohtaja), Kirsti Salmi RR (jäsen) ja Mika Laitamäki HlT (jäsen). 

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskus sijaitsee kaupunkiolosuhteissa Hakalan koulun piha-alueella, osoite Niinipuunpolku 5, 05800 
Hyvinkää. 

Kilpailukeskuksessa on take-away-kahvio, wc ja Suunnistajan Kaupan sekä Pekka Sportin myyntipisteet. 
Kilpailukeskuksessa ei ole pesumahdollisuutta eikä muksulaa. 

Kilpailukeskus avautuu kisapäivinä klo 16.30. Kilpailijoita pyydetään saapumaan paikalle koronaohjeita 
noudattaen. 

Seuratelttoja ei saa pystyttää kilpailukeskukseen. 

Opastus, pysäköinti ja poistuminen 

Pysäköinnin navigointiosoite on Hakalankaari 1, Hyvinkää. Opastus Eteläisen Kehäkadun ja Jokelantien 

sekä Eteläisen Kehäkadun ja Kalevankadun risteyksistä. Pysäköintialueena toimii hiekkapohjainen 

urheilukenttä sekä sen viereiset pysäköintialueet. Pysäköinnistä on kilpailukeskukseen matkaa enintään noin 

300 metriä. Opastus on paikoillaan 9.9.2020 klo 16.30 alkaen. 
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Pysäköintitilaa on rajallisesti. Pyydämme käyttämään kimppakyytejä sekä julkisia liikennevälineitä. Matka 

Hyvinkään rautatieasemalta kilpailukeskukseen on noin 2,5 kilometriä (www.vr.fi). Polkupyörät voi pysäköidä 

kilpailukeskukseen (navigointiosoite Niinipuunpolku). Asemalta kilpailukeskuksen lähistölle kulkee myös 

Hyvinkään paikallisliikenteen linja 4 (www.hyvinkaanliikenne.fi). 

Rastit 

Rasteilla on rastiliput ja Emit-leimasimet. Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa opaspaalun 
läheisyydessä. Suosittelemme tarkastamaan mallirastilla Emit-kortin toimivuuden. 

Leimaus 

Kaikissa sarjoissa käytetään emit-leimausta. 

Vuokra-Emit on lunastettavissa kahviosta maksua vastaan emitin ilmoittautumisen yhteydessä varanneille. 
Palauttamattomasta Emit-kortista on järjestäjillä oikeus periä 80 €. 

Opaspaalun luona on emit-kortin tarkistusleimasin. Toimimattoman Emit-kortin tilalle voi lainata vuokrakortin 
kahviosta. Vuokra-emitin hinta on 5 €. 

Kilpailija vastaa itse siitä, että on ilmoittanut oikean Emit-numeron. Mikäli Emit-numero on väärin tai 
vaihtunut, ilmoita oikea numero viipymättä kahvioon (muutosmaksu 2 €). 

Emit-tarkistusliuskoja on kilpailun lähdössä. 

Kilpailunumerot 

Kilpailussa ei käytetä kilpailunumeroita. 

Tulospalvelu 

Kilpailun aikana on mahdollista seurata online-tuloksia osoitteessa hyvinkaanrasti.fi/online. Tulostauluja ei 
ole. 

Ensiapu ja pelastussuunnitelma 

Ensiapu sijaitsee kilpailukeskuksessa. Pelastussuunnitelma on kilpailun sivuilla 
http://www.hyvinkaanrasti.fi/kilpailut/am-sprintti-2020/. 

Sarjat ja matkat 

Sarja Matka Rasteja 

D10 1,3 km 10 

H10 1,3 km 10 

D12 2,0 km 14 

H12 2,0 km 14 

D14 1,9 km 9 

H14 2,2 km 10 
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D16 2,1 km 10 

H16 2,8 km 12 

D18 2,8 km 12 

H18 3,0 km 14 

H20 3,1 km 16 

D21 3,1 km 16 

H21 3,8 km 17 

D35 2,8 km 12 

H35 3,1 km 16 

D40 2,1 km 10 

H40 3,1 km 16 

D45 2,1 km 10 

H45 3,0 km 14 

D50 2,0 km 10 

H50 3,0 km 14 

D55 2,0 km 10 

H55 2,8 km 12 

D60 1,9 km 9 

H60 2,1 km 10 

D65 1,9 km 9 

H65 2,0 km 10 

D70 1,7 km 7 



H70 1,9 km 9 

D75 1,7 km 7 

H75 1,7 km 7 

D80 1,7 km 6 

H80 1,7 km 6 

H85 1,7 km 6 

 

Kartta 

Tulostekartta, 1:4000, käyräväli 2 m, valmistunut 7/2020. Kartantekijä Eemeli Suominen. 

Kartat ovat muovikotelossa. 

Karttoja ei kerätä pois maalissa. Oman kartan näyttäminen lähtevälle suunnistajalle on kielletty. 

Rastinmääritteet 

Irralliset rastimääritteet on saatavissa lähdössä. 

Lähtö 

Ensimmäinen lähtö on klo 17.30. 

Lähtöön on matkaa noin 1 km. Lähtöön on valkoinen viitoitus teitä ja kevyenliikenteen väyliä pitkin. Lähdössä 
on WC. 

Pyydämme kilpailijoita varaamaan lähtöpaikalle siirtymiseen juuri riittävän ajan, jotta välttäisimme ruuhkan 
lähtöpaikalla.   

Toiminta lähtöpaikalla (sarjat H/D10) 

5 minuuttia: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan ja hän voi tutustua koko rataan. 
4 minuuttia: Kilpailijan Emit-kortti rekisteröidään. 
3 minuuttia: Kilpailija nollaa Emit-korttinsa. 
2 minuuttia: Kilpailija saa kartan ja häntä opastetaan. 
1 minuuttia: Kilpailija voi tutkia karttaa ja rataa. 
 
Myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat lähdön henkilöstölle. Henkilöstö tarkistaa kilpailijan tiedot, kilpailija 
rekisteröityy tulosjärjestelmään Emit-kortilla, nollaa Emit-kilpailukortin, jonka jälkeen kilpailija saa lähtöluvan. 

Toiminta lähtöpaikalla (sarjat H/D12–H/D14) 

5 minuuttia: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan ja hän voi tutustua karttoihin, joihin on piirretty k-piste. 
4 minuuttia: Kilpailijan Emit-kortti rekisteröidään. 
3 minuuttia: Kilpailija nollaa Emit-korttinsa. 
2 minuuttia: Mallikartta, johon on merkitty K-piste, on nähtävillä. 
1 minuuttia: Kilpailijat saavat ottaa kartan. 
 



Myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat lähdön henkilöstölle. Henkilöstö tarkistaa kilpailijan tiedot, kilpailija 
rekisteröityy tulosjärjestelmään Emit-kortilla, nollaa Emit-kilpailukortin, jonka jälkeen kilpailija saa lähtöluvan. 

Toiminta lähtöpaikalla (muut sarjat) 

4 minuuttia ennen lähtöä: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan, jossa tapahtuu Emit-kortin rekisteröinti. 
3 minuuttia ennen lähtöä: Emit-kilpailukortin nollaus. 
2 minuuttia ennen lähtöä: Nähtävillä on mallikartta. 
1 minuutti ennen lähtöä: Kilpailijat siirtyvät oman kartan viereen. Kartan saa ottaa vasta lähtöhetkellä. 
Kilpailija vastaa oikean kartan ottamisesta oikeasta ämpäristä. Ämpäriin on merkitty sarjan tunnus. 

Myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat lähdön henkilöstölle. Henkilöstö tarkistaa kilpailijan tiedot, kilpailija 
rekisteröityy tulosjärjestelmään Emit-kortilla, nollaa Emit-kilpailukortin, jonka jälkeen kilpailija saa lähtöluvan. 

Viimeinen rasti 

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. 

Maalin sulkeutuminen 

Maali suljetaan klo 20.15. 

Keskeyttäneet 

Keskeyttäneet ilmoittautuvat tulospalveluun kilpailukeskuksessa. 

Palkinnot 

Kilpailun AM-mitalit postitetaan seuroille edelleen kilpailijoille toimitettaviksi. 


