
ALUSTAVAT KILPAILUOHJEET 

Kilpailuohjeet  

Lopulliset ohjeet ovat nähtävillä kilpailukeskuksessa. 

KLL:n Varsinais-Suomen piirin suunnistusmestaruuskilpailut 3.5.2016 Raisiossa 

1. Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja näitä järjestäjien kisakohtaisia ohjeita. 

2. Toimihenkilöt 

Kilpailunjohtaja Petra Takala, puh. 050 3150310 

Ratamestarit Martti Alilonttinen ja Risto Ruohola 

Tulospalvelu Antti Suonpää 

3. Kartta 

Tulostekartta 1:5000 muovisuojuksessa. Käyräväli 2,5 m. Karttakoko A4. 

Rastimääritteet on painettu karttaan, ei irrallisia rastimääritteitä. 

Mallikartta on nähtävissä lähdössä. Maastossa rasteja lähekkäin, muista tarkistaa koodi. 

4. Kilpailutoimisto 

Kilpailutoimisto on maalin yhteydessä. Kaikki ilmoittautumisia, lähtöaikoja, emit-kortteja ym. 

koskevat mahdolliset epäselvyydet hoidetaan ainoastaan kilpailutoimistossa. 

5. Lähtöluettelo ja kilpailunumerot 

Lähtöluettelot ovat sarjoittain nähtävillä tulostaululla sekä Liedon Parman  nettisivulla 

http://www.liedonparma.fi/suunnistus/. Tarkista, että Emit-korttisi numero on sama kuin 

lähtöluettelossa, muutokset kilpailutoimistoon. 

Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita jotka ovat kilpailukeskuksessa. Ota omat hakaneulat 

mukaan. 

6. Tietoa radoista 

Sarja H/D Matka km Rasteja 

A 5,0 16 

B 4,1 13 

C 2,9 12 

C TR 1,6 7 

C RR 2,2 7 

 

TR ja RR radoilla ei ole siimaria vaan reitti tukeutuu Kerttulan kuntorataan. 

  



7. Leimausjärjestelmä 

Emit-leimaus kaikissa sarjoissa. RR radan rasteilla koodit RR1, RR2 jne, muilla radoilla rastin koodi. 

Mallirasti kilpailukeskuksessa. Tarkista Emit-korttisi toimivuus mallirastin 0-leimasimella. 

Toimimattoman Emit-kortin tilalle voi lainata Emit-kortin kilpailutoimistosta. Emit-numeron 

vaihtaminen tulee tehdä kilpailutoimistossa. RR sarjoissa puuttuvan leiman lisäaika 10 minuuttia. 

8. Lähtö 

Lähtöön matkaa noin 200m. Viitoitus kilpailukeskuksesta. 

Ensimmäinen lähtö klo 10.00. Emit-tarkistuslipukkeet saa lähdöstä. 

4 minuuttia ennen lähtöaikaasi sinut kutsutaan lähtökarsinaan, jossa 1 minuutti aikaa tutustua 

kilpailukarttaan. K-piste on merkitty tähän karttaan. 

3 minuuttia ennen lähtöhetkeä Emit-korttisi nollataan. 

2 minuuttia ennen lähtöä opastaja antaa kartan RR sarjalaisille sekä näyttää kartasta lähdön 

sijainnin ja suuntaa kartan. Myös TR-sarjalaiset saavat karttansa 

1 minuutti ennen lähtöä siirrytään lähtöviivalle ja saat kartan jota voit rauhassa tutkia ennen 

lähtöä. 

Lähtö tapahtuu K-pisteeltä, eli lähtöpaikka on sama kuin lähtökolmio kartalla. 

9. Viimeinen rasti ja maali 

RR-radalla on oma viimeinen rasti. Viimeiseltä rastilta ei ole viitoitusta maaliin. Kilpailussa on 

käytössä maalileimaus eli muista leimata myös maaliviivalla. 

10. Kielletyt alueet 

SSL:n sääntöjen mukaisesti kiellettyjä alueita ovat kilpailukeskuksessa ja maastossa kaikki 

järjestäjien kielletyiksi alueiksi merkitsemät alueet sekä kaikki karttaan merkityt pihamaat.  

11. Tulokset 

Tulokset ovat nähtävillä tulostaululla kilpailukeskuksessa. Tulokset ja rastiväliajat ovat nähtävillä 

kilpailun jälkeen Liedon Parman ja KLL:n nettisivuilla. 

12. Palkinnot 

Kaikissa sarjoissa palkitaan kolme parasta. Palkintojenjako tapahtuu kun kaikki kilpailijat ovat 

saapuneet maaliin. 

13. Muita ohjeita 

Kilpailukeskuksessa on WC. Nastareilla ei saa mennä sisälle. Pukeutuminen kenttäolosuhteissa. Ei 

peseytymismahdollisuutta. 

 

KLL:n Varsinais-Suomen piiri ja Liedon Parma toivottavat kaikki nuoret suunnistajat tervetulleiksi 

Raisioon! 


