
Alustavat kilpailuohjeet 

Säännöt 

Kilpailuissa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita. 

Kilpailun johto, ratamestarit, valvoja ja tuomarineuvosto 
 

Kilpailun johtaja: Lauri Laine 

Ratamestari: Jake Puttonen 

Tulospalvelu: Matti Ilmonen 

Kuulutus: Petteri Huikko ja Topias Peltonen 

Info: Henna Breilin 

Valvoja: Pasi Valkonen, IHR 

Tuomarineuvosto: 

Kilpailukeskus 

Olemme Leivonmäen kansallispuistossa metsähallituksen luvalla, joten huomioithan kansallispuistoja 

koskevat säännöt. Mm. roskaaminen on ehdottomasti kielletty, WC:t ja roskikset löytyvät kisakeskuksesta. 

Muistakaa antaa kansallispuiston polkureittejä käyttäville tilaa ja käyttäytykää muutenkin esimerkillisesti. 

Sillä edesautamme lajimme pääsyä suojelualueille jatkossakin.   

Kilpailukartta 

Kilpailukartta on suunnistuskartta 5/2016. Sarjat H/D14 – H/D40 käyttävät 1:10000 mittakaavaa, kaikki 

muut sarjat 1:7500. Kartan koko on A4, paitsi H/D10RR-sarjoissa A5. 

Kartta on tulostekartta ja se on muovikotelossa. Karttoja ei kerätä pois maaliin tulleilta kilpailijoilta. Muista 

reilun pelin periaatteet. 

Rastinmääritteet 

Kaikissa sarjoissa on irralliset rastinmääritteet. Rastinmääritteet ovat saatavilla lähtöpaikalla, omat 

kiinnitystarvikkeet. 

Maasto ja radat 

Maasto on muutaman metsälammen ja suoalueen rikkomaa hyväpohjaista harjumaastoa, jossa korkeuserot 

ovat suurimmillaan 30m luokkaa. Aikuisten radat on laadittu suunnistuksellisesti vaativiksi. Rasteja on 

runsaasti, myös lähekkäin, koodien kanssa kannattaa olla huolellinen. 

Kilpailunumerot 

Kaikissa kilpasarjoissa käytetään kilpailunumeroita. Kilpailunumerot ovat kilpailukeskuksessa infon 

vieressä mapeissa. Omat hakaneulat. Kilpailunumerot kerätään pois maalissa leimantarkastuksen jälkeen. 

 

 

 

 



 

Sarjat, matkat (km) ja rastien määrä 

Sarja ratapituus rastien lkm Sarja ratapituus rastien lkm  

H21 5,5 km 17 D21 4,3km 14 

H35 4,8km 14 D35 3,8km 12 

H40 4,8km 14 D40 3,3km 12 

H45 4,3km 14 D45 3,1km 10 

H50 3,8km 12 D50 2,8km 9 

H55 3,3km 12 D55 2,4km 9 

H60 3,1km 10 D60 2,2km 8 

H65 2,8km 9 D65 2,2km 8 

H70 2,4km 9 D70 1,8km 8 

H75 2,2km 8 D75 1,8km 8 

H80 1,8km 8 D80 1,4km 7 

H85 1,8km 8 D85 1,4km 7 

H20 4,3km 14 D20 3,8km 12 

H18 3,8km 12 D18 3,1km 11 

H16 3,1km 11 D16 2,8km 9 

H14 2,5km 9 D14 2,5km 9 

H12 1,5km 8 D12 1,5km 8 

H10RR 2,2km 5 D10RR 2,2km 5 

Viitoitukset 

Viitoitukset alkavat opaspaalulta. 

Puketuminen, peseytyminen ja wc:t 

Pukeutuminen tapahtuu kilpailukeskuksessa maasto-olosuhteissa. Ei peseytymismahdollisuutta.  

Kilpailukeskuksessa on wc (Bajamajat). Lähdöissä ei ole wc:tä. 

Mallirasti 

Mallirasti, jossa voi testata Emit-kortin toiminnan, on opaspaalun vieressä. 

Emit-kilpailukortit 

Kilpailija on velvollinen tarkastamaan Emit-numeronsa lähtöluettelosta. Jos numero ei täsmää, kilpailijan 

tulee selvittää asia infossa klo 18.00 mennessä. Lainakortit (hinta 4 euroa) voi noutaa infosta, jonne ne on 

myös palautettava kilpailun jälkeen. Palauttamattomasta lainakortista peritään 60 euron maksu. 

 

Kilpailija on itse vastuussa Emit-korttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää ilmoittautumisessa mainittua 

kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tule tarkistamaan kilpailijan Emit-kortin numeroa ennen lähtöä. Jos 

kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista kilpailukorttia, suoritus hylätään (SLL 

sääntö 11.518). 

 



Emit-tarkistusliuska 

Emit-tarkistusliuskoja on saatavilla lähdössä. Kilpailija merkitsee itse kilpailunumeronsa tarkastuskorttiin. 

Lähdöt 

Lähtöön on matkaa 700 m. Lähtö suljetaan 10 minuuttia viimeisen arvotun lähtöajan jälkeen. Lähdöistä on  

40 m:n viitoitus k-pisteelle, paitsi sarjoilla H/D10-14, joiden K-paikka sijaitsee lähtöpaikassa. Lähtöpaikalla 

ei ole wc:tä. 

Aikuisten lähdön toiminta 

4 minuuttia: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan 

3 minuuttia: Kilpailija nollaa Emit-korttinsa. 

2 minuuttia: Kilpailualueen kartta nähtävissä. 

1 minuuttia: Kilpailija siirtyy sarjansa mukaisen karttasangon viereen. 

Kartan saa ottaa lähtöhetkellä.  

Kilpailija ottaa itse kilpailukartan lähtömerkin saatuaan. Kartat ovat muovisuojuksissa sarjatunnuksella 

varustetuissa sangoissa. Kilpailija vastaa itse oikean kartan ottamisesta. 

Lasten lähdön toiminta, ks. lasten ratojen erityisohjeet. 

Kielletyt alueet 

Kilpailukeskuksen vieressä sijaitsevalle yksityisalueelle meno on kielletty. 

Maali 

Kaikki saapuvat samaan maaliin, jonne johtaa viitoitus viimeiseltä rastilta. Kilpailussa käytetään 

maalileimausta. Maalileimauksen jälkeen siirrytään suoraan leimantarkastukseen. Virheelliset ja 

puutteelliset leimaukset käsitellään heti leimantarkistuksen jälkeen. Maali suljetaan 20.30. 

Ohjeet keskeyttäneille 

Keskeyttäneen kilpailijan on tultava suoraan maaliin ja ilmoittauduttava maalihenkilöstölle. 

Ensiapu 

Kilpailukeskuksessa on ensiapupaikka. 

Varusteiden kuljetus 

Lähdöstä ei ole varusteiden kuljetusta. 

Ravintola 

Kilpailukeskuksessa on ravintola, josta saa kahvia ja pientä purtavaa. 

 

 

 



Tulokset 

Tulokset ovat nähtävissä tulostaululla ja kilpailun jälkeen kisasivuilla. 

Palkinnot ja palkintojen jako 

H/D 21 sarjoissa palkitaan kolme parasta kunniapalkinnoin tulosten selvittyä. H/D 10RR-sarjoissa palkitaan 

kaikki osallistujat. AM-mitalit voi noutaa infosta tulosten selvittyä. Mitalit jaetaan kolmelle parhaalle 

juniori- ja pääsarjoissa. Mikäli veteraanisarjassa on osallistujia alueelta vähintään viisi, palkitaan kolme 

parasta, muutoin vain voittaja.  

LASTEN RATOJEN ERITYISOHJEET 

Rastit 

RR-sarjan rastit ovat viitoituksen varrella selkeissä, hyvin näkyvissä kohteissa. Rastit on merkitty tunnuksin 

RR1, RR2 jne. Muilla sarjoilla on normaalit rastitunnukset. 

RR-viitoitus 

Reitti on merkitty maastoon valkoisella yhtenäisellä muovinauhalla. 

Lasten lähdön toiminta 

5 minuuttia: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan 

4 minuuttia: Lähtöajan ja rintanumeron tarkistus. RR- ja TR-sarjojen kartat ratoineen nähtävillä.  Muilla 

sarjoilla K-piste nähtävillä. 

3 minuuttia: Emit-kortin nollaus. 

2 minuuttia: Rastireittisuunnistaja saa kartan ja häntä opastetaan. H/D12 ja H/D14 sarjojen mallikartta 

nähtävillä. 

1 minuuttia: Rastireittisuunnistaja saa tutkia karttaa ja rataa. H/D12 ja sitä vanhemmat saavat ottaa kartan. 

Kartat ovat muovisuojuksissa sarjatunnuksella varustetuissa sangoissa  

Maali 

Viimeiseltä rastilta on yhtenäinen viitoitus maaliin. Maalileimaus suoritetaan maaliviivalla. 

Menestyksekästä kilpailua upeissa kansallispuiston maisemissa! 

Itä-Päijänteen Rasti ry 


