
 

 

 

KILPAILUKUTSU 

Liedon Parma järjestää Varsinais-Suomen lasten ja nuorten suunnistuksen Kompassi cup:n 1. 
osakilpailun Liedon Ilmaristen Metsäpirtillä, keskiviikkona 5.5.2021. 

Tämä Kompassikisa toteutetaan lähikilpailuna. Lähikilpailussa noudatetaan SSL:n Lähikilpailun 
sääntöjä sekä Suunnistuksen lajisääntöjä niiltä osin kuin näissä säännöissä määrätään sekä 
järjestäjän ohjeita. 

Sarjat: 

Kilpasarjat (lisenssi pakollinen) 
H/D Pronssi: 10 -v. ja alle, RR-rata (Erittäin helpot radat) 
H/D Pronssi: 10 -v. ja alle, suora rata (Erittäin helpot radat) 
H/D Hopea: 11-12 -v. TR-rata (Helpot radat) 
H/D Hopea: 11-12 -v. suora rata (Helpot radat) 
H/D Kultainen: 13-14 -v. suora rata (Erilaisia reitinvalintoja eritasoisille suunnistajille) 

ForFun-sarjaa ei korona-aikana järjestetä 

• RR= rastireittirata: maastossa on yhtenäinen nauha, jonka varrella rastit ovat. Reitin varrella 

on oikaisumahdollisuuksia, joita saa käyttää hyväkseen.  

• TR= tukireittirata: on sama nauha kuin RR-radalla, mutta rastit eivät sijaitse aivan sen 

varrella. Viitoitusta voi käyttää hyväkseen tai suunnistaa siitä välittämättä rastilta toiselle. 

Ilmoittautuminen: 

Kompassitapahtumaan osallistuminen edellyttää, että suunnistajalla on voimassa oleva kilpailulisenssi. 
Kilpasarjoihin ilmoittaudutaan IRMA-palvelun kautta. Ilmoittautumisten oltava perillä 
viimeistään 2.5.2021 kello 24.00 mennessä. Jälki-ilmoittautuminen ei mahdollista paikan päällä.  

Osanottomaksut: 

Kilpailun osanottomaksu on 10€ /hlö. Maksu ilmoittautumisen yhteydessä IRMA- palvelussa.  

Leimaustapa:  

Käytössä on emit-leimaus. Mikäli kilpailija ei ilmoita emit-numeroaan ilmoittautumisen yhteydessä, 
järjestäjä varaa vuokrakortin. Vuokrakortin hinta 4 €, (maksu ja nouto infosta). Vuokrakortteja on kuitenkin 
vain rajallinen määrä. Kadonneesta Vuokra emitistä peritään 70 €. Mikäli lainaat oman seurasi tai jonkun 

https://irma.suunnistusliitto.fi/


muun emit-korttia kilpailuun, niin ilmoitathan kortin numeron ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostilla 
sasaalto@gmail.com 

Lähtö: 

Ensimmäinen lähtö klo. 17.00 alkaen. Lähtöajan voi varata ennakkoon kilpailun sivuille tulevan 
varausjärjestelmän kautta 3.5. klo.12.00 alkaen. Varausjärjestelmä sulkeutuu 4.5. klo. 12.00. Järjestäjä 
arpoo lähtöajan niille, jotka eivät ole varanneet aikaa itselleen.  

Kilpailuohje: 

Lopullinen kilpailuohje julkaistaan Liedon Parman 
kotisivuilla  https://www.liedonparma.fi/suunnistus/kilpailut/vs-kompassicup-1/   

Kartta: 

Suunnistuskartta 1:7500, Päivitetty 04/2021,  tuloste, koko A4/A5. Kartta on muovisuojuksessa. 

Opastus ja paikoitus: 

Paikoitus Ilmaristen koulun viereisellä aidatulla hiekkakentällä. Opastus Vanhalta Tampereentieltä, 
Ilmaristen K-marketin risteyksestä. Opastus paikoillaan klo. 16.30 alkaen. 

Kilpailukeskus:  

Kilpailukeskuksena toimii Ilmaristen Metsäpirtin piha-alue. Osoite on Pahkalaukkaantie 58, 21350 Lieto. 
Etäisyys pysäköintialueelta kilpailukeskukseen on n. 500 m. Kilpailukeskuksessa on info ja WC. Turhaa 
oleskelua kilpailukeskuksessa pyritään välttämään. 
 

Terveystuvallisuusohjeet: 

Kilpailussa noudatettaan Terveysturvallisuusohjeita, jotka tulevat kilpailusivuille. Muualla, kuin oman 
suorituksen aikana, käytetään hengitysmaskia. Lähdöissä on roskis käytettyjä maskeja varten. Maalissa 
tarjolla käsidesiä ja hengitysmaskeja ennen emit-purkua. Vältetään lähikontakteja. Kilpailijan tulee 
noudattaa järjestelijöiden ohjeistuksia. Oman suorituksen jälkeen, ei jäädä alueelle vaan poistutaan omille 
autoille.  

Toimihenkilöt: 

Kilpailunjohtaja: Sami Aalto, sasaalto@gmail.com, 040 300 0771 
Ratamestariryhmän johtaja: Olli Mattila, Ratamestari: Aleksi Karttila 
Valvoja: Maippi Antikainen, Mynämäen suunnistajat 
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