
 KILPAILUOHJEET

RAKENTAJIEN SM-SUUNNISTUKSET LIEDOSSA  5.- 6.9.2020
 
NOUDATETTAVT SÄÄNNÖT JA OHJEET

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL sääntöjä 
12.6.2020 (liitteenä) soveltuvin osin sekä kilpailun järjestäjän antamia ohjeita. 

KILPAILUJEN AVAUS

Turun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK:n edustaja avaa kilpailut lauantaina klo 13.30

KARTTA JA RASTIMÄÄRITTEET

Kartta on 6-värinen, kartoitus 2018 ja päivitys 2020,  mittakaava on 1:10 000 sarjoissa H/D21...55  
ja vanhemmissa 1:7500. Viestikilpailussa kartan mittakaava 1:7 500. Käyräväli kaikissa 
mittakaavoissa 5 m. Rastimääritteet on painettu karttoihin. Kartta on tulostekartta. Kartat ovat 
muovisuojuksessa.

MAASTO

Kilpailumaasto sijaitsee Liedossa Parmaharjun ulkoilualueella. Alueen vanha kartta  on nähtävillä 
kilpailukeskuksen tulostaululla. Maasto on tyypillistä Varsinais-Suomalaista avokalliomaastoa, 
suurimmat korkeuserot ovat n. 50m.

KIELLETYT ALUEET

Kielletyt alueet on merkitty kilpailukarttaan ratapainatusvärillä. Kilpailumaastossa ei ole maastoon 
merkittyjä kiellettyjä alueita. 

KILPAILUMATERIAALI

Kilpailumateriaali noudetaan  infosta la 5.9.2020 klo 12:00 alkaen, edellyttäen että kaikki maksut 
on maksettu. Viestin kilpailumateriaali on noudettava infospisteeltä viimeistään sunnuntaina klo 
9.00 mennessä. Kilpailumateriaali sisältää rintanumerot  sekä EMIT tarkistusliuskat ja kahvilipun. 
Infopiste sijaitsee kahvion tiloissa. 

KILPAILUNUMEROT

Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Numeroa ei saa taitella. Numerot kerätään kilpailun 
jälkeen maalissa. Kirjoita emit-tarkistusliuskaan kilpailunumerosi ja viestissä joukkueesi numero ja 
osuus.

EMIT-LEIMAUSJÄRJESTELMÄ

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Samaa Emit-korttia saa käyttää vain kerran 
kilpailun aikana. Tarvittaessa kortteja on vuokrattavissa infosta (vuokra 5 euroa). Vuokrakortit 
palautetaan infoon. Palauttamatta jätetystä kortista peritään 84 euroa.
Tarkista Emit-korttisi toimivuus mallirastin 0-leimasimella. Mallirasti sijaitsee kilpailukeskuksessa.



Toimimattoman kortin tilalle voit vuokrata kortin ilfopisteestä. Myös kortin numeron vaihtaminen 
tehdään infopisteellä.

VARUSTEET

Ilman karttanäyttöä olevan tallentavan GPS-laitteen käyttö on sallittu. Tallennetun reittidatan saa 
ladata internettiin tai muihin palveluihin vasta viestin jälkeen.

Suunnistusasun tulee olla sääntöjen mukainen. Piikkareiden käyttö on kielletty.

Suunnistuksen lajisääntöjen mukaan kilpailijat eivät saa näyttää kilpailukarttaa ja rataa muille 
kilpailijoille eikä valmentajille/ huoltajille. 

SARJAT JA MATKAT

Matkat ovat sääntömääräiset ja viestissä kaikissa sarjoissa kaikilla osuuksilla on hajonta. 

Sarjat ja matkat (poikkeaa Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ohjeista)
Henkilökohtainen kilpailu
H21 6,0 km D21    4,0 km
H35 6,0 km D35    4,0 km
H40 6,0 km D40    4,0 km
H45 6,0 km D45    4,0 km
H50 4,0 km D50    4,0 km
H55 4,0 km D55    3,0 km
H60 4,0 km D60    3,0 km
H65 3,0 km D65    3,0 km
H70 3,0 km D70    2,1 km
H75 2,1 km D75    2,1 km
H80 2,1 km D80    2,1 km

Viesti (kaikilla osuuksilla on hajonnat)
A-sarja, ei ikärajoitusta, 3 osuutta,  matkat 4,3...4,4 km
B-sarja, yhteisikä 150 vuotta,3 osuutta, matkat 3,6...3,7 km
C-sarja, yhteisikä 180 vuotta, 3 osuutta, matkat 3,0...3,2 km
D-sarja, yhteisikä 210 vuotta, 3 osuutta, matkat 2,0...2,1 km

LÄHTÖLUETTELOT

Lähtöluettelot sarjoittain ovat nähtävissä tulostaululla sekä järjestäjän internet-sivuilla. Tarkista, että
Emit-korttisi numero on sama,kuin lähtöluettelossa. Muutokset ilmoitetaan infopisteellä.
Viestin juoksujärjestykset Emit-numeroineen ilmoitetaan kirjallisesti infopisteeseen viimeistään 
lauantaina klo 18 mennessä tai sähköpostilla antti.suonpaa@kolumbus.fi

LÄHDÖT JA MAALIT

Lähtö henkilökohtaisessa kilpailussa sijaitsee n. 500 m:n päässä kilpailukeskuksesta. Ensimmäiset 
lähdöt ovat lauantaina klo 14. Lähtökarsinaan siirrytään 3 minuuttia ennen varsinaista lähtöaikaa. 
Ennen lähtöä nollataan Emit-kortti. Kartan saa lähtöhetkellä. Lähtöpaikka on K-piste. Maali 
sijaitsee kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Viimeiseltä rastilta ei ole viitoitusta maaliin. 
Maalileimaus päättää kilpailusuorituksen.  



Viestin lähdöt ja maali ovat Hamppukodalla n. 600 m:n päässä kilpailukeskuksesta. Paikalla on 
suoja varusteiden säilyttämiseen. Viestikilpailu tapahtuu sunnuntaina yhteislähtökilpailuna, kaikki 
sarjat/kilpailijat lähtevät yhteislähdöllä klo 10. 

Lähtöön pääsee kilpailunumerolla varustettu kilpailija kulkemalla Emit-nollauksen kautta.

Kilpailjat ottavat kartat karttatelineeltä, josta seuraavat viitoitusta läheiselle K-pisteelle, kilpailijan 
on varmistettava, että hänellä on kilpailunumeroaan vastaava kartta. Oikean kartan lähdössä   
karttatelineestä ottaminen on kilpailijan vastuulla. 

Viimeiseltä rastilta ei ole viitoitusta  maaliin. 

Maaliin tuleva kilpailija tekee maalileimauksen

Maaliin saapuneet kilpailijat poistuvata  Emit-tarkastuspisteen kautta.

 Joukkueen loppusijoituksen ratkaisee joukkueen jäsenten yhteenlaskettu kilpailuaika. 

Keskeyttäneet ilmoittautuvat maalissa ja kulkevat leimantarkistuksen kautta. Myös 
loukkaantumistapauksissa täytyy tehdä ilmoitus maalitoimitsijoille. 

Maali-/vaihtoalueilla on WC.

TULOKSET

Kilpailun aikana tulokset näkyvät tulostaululla. Viralliset tulokset julkaistaan järjestäjän nettisivuilla
kilpailun jälkeen.

ENSIAPU

Kilpailukeskuksessa on ensiapupaikka infopisteen välittömässä läheisyydessä.

PALKINTOJENJAKO

Palkinnot jaetaan tulosten selvittyä,

KARTTOJEN PALAUTUS

Karttojen palautus alkaa kilpailun jälkeen infopisteestä. 

PUKEUTUMINEN, PESU JA WC

Pukeutumiseen on varattu tilat ulkoilumajassa jossa on tarjolla lämpimällä vedellä varustetut 
suihkut sekä sauna. Kilpailukeskusalueella on myös ulko-WC tilat. Viestin lähtö-/maalialueella on  
käytettävissä  WC-tila.

SUUNNISTUSJALKINEILLA MENO ULKOILUMAJAN SISÄTILOIHIN ON KIELLETTY



RAVINTOLA

Kilpailukeskuksessa on kisaravintola, jossa on tarjolla  grillimakkaraa ja kahviotuotteita.

Kaikki kahvilan ja ravintolan tuotteet maksetaan suoraan ravintolaan. 

PYSÄKÖINTI

Pysäköinti aukeaa klo 11.30. Pysäköinti sijaitsee ulkoilumajan pysäköintialueella. Noudata 
opasteita ja liikenteenohjaajien määräyksiä. 

Majoittuminen kilpailukeskuksessa ja pysäköintialueilla on sallittu vain järjestäjän luvalla.

Mainostaminen, kaupustelu ja myynti yms. ovat kilpailukeskuksessa ja pysäköintialueilla kielletty 
ilman järjestäjän lupaa.

MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET KILPAILUOHJEISIIN

Mahdolliset muutokset kilpailuohjeisiin julkaistaan tarvittaessa. Lopulliset kilpailuohjeet ovat 
nähtävissä kilpailun infotaululla sekä järjestäjän nettisivuilla kilpailupäivinä.

KILPAILUN JOHTO

Kilpailunjohtaja: Tarmo Mäkeläinen  0400 221 806

Turun Rakennusmestarit ja -insinöörit edustaja: Pekka Virtanen 040 591 0576

Ratamestarit: Martti Alilonttinen 040 502 2869 ja Kimmo Kuusisto

Ilmoittautuminen ja tulospalvelu: Antti Suonpää 040 5329459 

Valvoja : Olli Mattila 0400 380 927

 TUOMARINEUVOSTO

Puheenjohtaja: Jorma Ryynänen

Jäsen: Tarmo Mäkeläinen

Jäsen: Pekka Virtanen


