
ALUSTAVAT KILPAILUOHJEET 26.8.2013

HENKILÖKOHTAINEN JA VIESTIKILPAILU, YHTEISET OHJEET 

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n ja KLL:n sääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita. 

Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja Tomi Silvonen 050 3507111
Ratamestariryhmän johtaja Pasi Valkonen 0400 138445
Viestin ratamestari Matias Sankari 045 1122171
Ratamestarien apulainen Esko Jokinen 050 5277163
Lähtö Timo Ahvenainen 044 7576411

Terttu Lahtinen 050 61651
Maali, vaihto, tulospalvelu Kimmo Gynther 050 5321167
Kilpailukeskus Toimi Koskinen 044 5275992
Liikenteenohjaus Jari Liukkonen 050 3305452
Media Risto Kalermo 044 5500825
Tiedotus Mona Lindroth 050 5477234
Ravintola Suvi-Päivikki Uusitalo 040 7527412

Jaana Järvenpää 050 5812158
Ensiapu Mikko Javanainen 0400 921113
Info Irene Översti 0400 422440
Koulumajoitus Outi Montonen 044 7977032
Talous Ilkka Peltola 0500 243944
Kuulutus Petri Lindqvist 0400 557764
VIP Eeva Sankari 040 5007763
Pääsihteeri Mona Lindroth 050 5477234
TA Pauli Nokelainen 040 7061344
Ratavalvoja Jyrki Hyyrynen, Kouvolan Suunnistajat 045 1224566
KLL Terho Tomperi 050 5142498

Kilpailun suojelija Minna Kauppi, Asikkalan Raikas

Tuomarineuvosto:  Juha Kirvesmies, Lahti, puheenjohtaja
Mikko Reitti, Hämeenlinna
Viivi Valkonen, Hankasalmi

Kilpailukeskus 
Kilpailukeskus sijaitsee Heinolan raviradalla, noin kilometrin Heinolan keskustan pohjoispuolella.  

Kilpailumateriaali
Kilpailumateriaali on noudettavissa majoituskoulun (Heinolan lukio) infosta torstaina klo 16 – 23 tai pe klo 
9.00 alkaen kilpailukeskuksen infosta. Kuntakohtainen materiaali sisältää mm. kilpailuohjeet, käsiohjelman, 
kisarannekkeet, tilatut ruokaliput, majoitusohjeet, ennakkoon varatut emit-kortit ja viestin kilpailunumerot. 
Kisarannekkeet tulee laittaa välittömästi ranteeseen.



Henkilökohtaisen kilpailun numerot sekä emit -tarkistusliuskat ovat kilpailukeskuksessa. Huom. Kilpailijat 
käyttävät omia hakaneuloja molempina päivinä. 

HUOM! Majoituskouluille ei pääse ilman kisaranneketta! 

Emit-kortit
Samalla EMIT – kortilla voi kilpailla vain yksi henkilö yhtenä päivänä. TARKISTA EMIT-NUMEROSI 
LÄHTÖLUETTELOSTA ja ilmoita mahdolliset muutokset infoon. Henkilökohtaisen kilpailun etukäteiset 
korttimuutokset voi ilmoittaa sähköpostitse risto.kivinen@resultfellows.com torstai-iltaan klo 21.00 asti. 
Emit-kortin toiminnan voi tarkistaa opaspaalun vieressä olevalla 0-leimasimella. 

Vuokratut emit-kortit
Ennakkoon varatut vuokrakortit saa kuntakohtaisen kilpailumateriaalin mukana ja ne on palautettava infoon 
lauantaina klo 15.00 mennessä. Emit-kortin vuokra on 3 €/kortti. Palauttamattomasta tai vaurioituneesta 
Emit-kortista veloitetaan 60 euroa. 

Kartta
6-värinen suunnistuskartta mittakaavaltaan 1:10 000. Käyräväli 5 m. Maastotyö 2013. Tulostettu 8/2013. 
Kartan koko on A3 sarjoissa H/D15-20, A4 sarjoissa H/D12-14 ja A5 sarjoissa H/D9RR-11TR. Kartta on 
muovisuojuksessa. Mallikartta on nähtävissä lähtöpaikalla. Kilpailualueen vanhat kartat ovat nähtävillä 
kilpailukeskuksessa. 

Rastit
Mallirasti on nähtävissä opaspaalulla.  Muista tarkistaa koodi. Rasteina on muun muassa frisbee-
golf telineitä, jotka on merkattu karttaan pienellä mustalla ympyrällä (o). Mallirasti frisbee-golf 
telineestä on kilpailukeskuksessa opaspaalun läheisyydessä.
Rastireitin leimasimet alumiinipukeissa, katso mallirasti. 

Kilpailumaasto
Kilpailumaasto on hyvin monipuolista ja se tulee koettelemaan suunnistuksen kaikkia osa-alueita. 
Kilpailukeskuksen lähimaastossa on frisbee-golf kenttä ja runsaasti polkuja, joista vain selkeimmät on 
kuvattu. Maastopohja on valtaosin hyväkulkuista. Rehevimmillä kohdilla järjestäjät ovat lananneet heinää 
ym. kasvillisuutta nurin. 

1 lähtö pääsee todelliseen suunnistusmaastoon, josta löytyy korkeita mäkialueita, avokallioita sekä peitteisiä 
metsäalueita. 1 lähdöllä on radan puolivälin jälkeen tienylitys (juomapaikka), jossa on liikenteenohjaus. OLE 
VAROVAINEN TIEN YLITYKSESSÄ!

Tarkemman kuvauksen maastosta voi lukea valvojan lausunnosta.

Lauantain viesti juostaan samassa maastossa kuin henkilökohtainen kilpailu. Viestikilpailussa kilpailijat 
käyvät ratojensa loppupuolella yleisörastilla, jota yleisö voi seurata kilpailukeskuksen tuntumassa. Opastus 
opaspaalulta. 

Kielletyt alueet
Kiellettyjä alueita ovat talojen piha-alueet sekä muut kielletyn alueen merkillä merkityt alueet 
(motocross rata, vaarallinen suoalue ja maankaatopaikka). Lisäksi kielletyn alueen merkillä (X) on 
merkattu maantiet joita ei saa käyttää. Tienylitys ainoastaan valvotusta kohdasta, muulla tiealueella 
juossut kilpailija hylätään. Maastossa on järjestäjien valvojia. Kilpailumaastossa saavat liikkua ainoastaan 



kilpailijat oman kilpailusuorituksensa aikana. Kulkeminen majoituskouluille ja majoituskouluilta suositellaan 
tapahtuvan opastettuja reittejä pitkin.

Keskeyttäneet
Keskeyttänyt kilpailija kulkee maalin läpi ja leimaa maalileimasimella normaalisti. Keskeyttäneiden on 
ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa.

Tulokset
Kilpailujen tulokset ovat nähtävillä kilpailukeskuksen tulostaululla, majoituskouluilla sekä internetissä 
kilpailujen www-sivuilla. Kisasivuilla on online-tulosseuranta kilpailujen aikana. Kilpailujen jälkeen tulokset 
julkaistaan myös KLL:n nettisivuilla.

Pukeutuminen ja pesu
Pukeutuminen ja pesu ovat kilpailukeskuksen läheisyydessä.  Tyttöjen pesu on Heinolan jäähallin 
pukuhuonetiloissa ja poikien pesu on urheilukentän huoltorakennuksessa. Pesupaikoille on opastus 
kilpailukeskuksen opaspaalulta. Suunnistuskengillä sisätiloihin meno on kielletty.  Pesupaikan 
läheisyydessä on kenkien pesumahdollisuus.

Kisapassilla pääsee Heinolan uimahalliin uimaan ja saunomaan 2e sisäänpääsymaksulla. Uimahalli on auki 
perjantaina klo 12–19 ja lauantaina klo 10–16.

Ensiapu
Ensiapupisteet ovat kilpailukeskuksessa ja maastossa olevan opastetun tienylityksen läheisyydessä. 
Viestikilpailussa ensiapupiste on vain kilpailukeskuksessa. 

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU PERJANTAINA 30.8.2013 

RATATIEDOT JA PALKITTAVIEN MÄÄRÄT

Sarja Matka (km) Rasteja Lähtö Palkittavien määrä 
D20 5,3 13 1 8 

D17 4,8 10 1 8 

D16 4,3 10 1 8 

D15 3,8 9 1 8 

D14 3,0 8 2 8 

D13 2,8 7 2 12 

D12 2,0 6 2 12 

D11TR 1,8 6 2 12 

D10RR 2,9 (2,1) 5 2 12 

D9RR 2,5 (1,8) 5 2 12 



Sarja Matka (km) Rasteja Lähtö Palkittavien määrä 

H20 6,7 15 1 8 

H17 6,0 13 1 8 

H16 5,2 13 1 8 

H15 4,7 12 1 8 

H14 3,6 9 2 8 

H13 2,9 7 2 12 

H12 2,1 7 2 12 

H11TR 1,8 6 2 12 

H10RR 2,9 (2,1) 5 2 12 

H9RR 2,5 (1,8) 5 2 12 

LÄHTÖAJAT
Ensimmäinen lähtö on klo 11.00. Lähtölistat ovat nähtävillä lukiolla, infossa, kilpailukeskuksen tulostaululla 
sekä kilpailun verkkosivuilla.

LÄHTÖ
Kilpailussa käytetään kahta lähtöpaikkaa. Lähtöön 1 on matkaa 2,4km, sininen viitoitus. Lähtöön 2 on 
matkaa 1,5km, kelta-punaraita viitoitus. Viitoitukset alkavat opaspaalulta ja kulkevat polkuja, pururataa ja 
kevyenliikenteenväyliä pitkin. Viitoitukselta ei saa poiketa. 
Lähtöä 1 käyttävät sarjat H/D 15 -20. Muut sarjat käyttävät lähtöä 2. Lähdöstä 1 on varustekuljetus 
kilpailukeskukseen. Varusteet voi hakea esiintymislavan luota.

TOIMINTA LÄHTÖPAIKALLA 1
5 minuuttia ennen lähtöä: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan.
4 minuuttia ennen: Kilpailunumero tarkistetaan. 
3 minuuttia ennen: Emit-kilpailukortin nollaus.
2 minuuttia ennen: Nähtävillä on mallikartta. 
1 minuutti ennen: Siirtyminen oman kartan viereen.

TOIMINTA LÄHTÖPAIKALLA 2
5 minuuttia ennen lähtöä: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan. Nähtävillä on mallikartta. RR- ja TR-sarjalaisilla 
mallikartassa on kilpailureitti. Sarjoilla H/D12, H/D13, ja H/D14 mallikarttaan on merkitty K-piste
4 minuuttia ennen: Kilpailunumero ja emit-kilpailukortti tarkistetaan.
3 minuuttia ennen: Emit-kilpailukortti nollataan.
2 minuuttia ennen: RR-sarjalaiset saavat kartan ja opastusta. TR-sarjalaiset saavat nähdä kartan, jossa oma 
rata on nähtävillä. Muut sarjat saavat nähdä kartan, johon on piirretty K-piste. 
1 minuutti ennen: RR-sarjalainen voi tutustua rataansa. TR-, H/D12 – H/D14 -sarjalaiset saavat kartan ja 
voivat tutustua rataansa.



RASTIMÄÄRITTEET
Rastimääritteet on painettu karttoihin. Irrallisia rastimääritteitä ei ole saatavilla. RR-sarjoissa ei käytetä 
rastimääritteitä.

VIIMEINEN RASTI
Viimeinen rasti on kaikilla sama, joten voit leimata millä tahansa leimasimella. Viimeisen rastin koodeja ovat 
henkilökohtaisessa kisassa 100 ja RR5 sekä viestissä 100 ja RR6.

MAALI
Viimeiseltä rastilta maaliin on yhtenäinen viitoitus. Maaliviivalla suoritetaan Emit-leimaus, josta määräytyy 
kilpailijan maaliaika. Maalileimauksen jälkeen kilpailija siirtyy leimantarkastuspisteeseen, josta mahdollisen 
hylkäysehdotuksen saanut kilpailija jatkaa välittömästi itkumuurille. 

Karttoja ei kerätä pois. Muista lajiliiton eettiset säännöt äläkä näytä karttaasi vielä lähtemättömille 
kilpailijoille. 

RR- JA TR-SARJOJEN ERILLISOHJEET
RR ja TR radoilla on käytössä yhtenäinen muovinauha. Sarjoissa H/D9RR nauhan väri on koko matkan 
valkoinen. Sarjoissa H/D10RR ja H/D 11TR nauhan väri on aluksi keltainen. Se yhdistyy H/D9RR radan 
nauhaan rastireitin 3. rastilla ja väri muuttuu siten valkoiseksi. Viitoitusten yhdistymiskohdassa on 
keltaliivinen opastaja. 
RR-sarjoissa oman sarjan viitoitus on merkitty karttaan yhtenäisellä viivalla ja toisen sarjan alkumatkasta 
käyttämä viitoitus on merkitty kilpailukarttaan katkoviivalla. TR -sarjoissa valkoinen viitoitus on merkitty 
karttaan yhtenäisellä viivalla ja keltainen viitoitus on merkitty karttaan katkoviivalla.  

PALKINTOJEN JAKO
Henkilökohtaisen kilpailun palkinnot jaetaan Koulutuskeskus Salpauksessa klo 18.00 alkavassa tilaisuudessa. 
Palkittavia pyydetään saapumaan paikalle klo 17.40

KISADISKO
Kisadisko järjestetään Koulutuskeskus Salpauksessa perjantaina palkintojen jaon jälkeen n. klo 19 – 21.30. 
Tervetuloa!  HUOM! Diskoon pääsee vain kisarannekkeella!

HUOLTAJIEN SUUNNISTUS
Huoltajilla ja muilla halukkailla on mahdollisuus suunnistaa henkilökohtaisen kilpailun maastossa 
perjantaina kilpailun jälkeen ilman ajanottoa klo 15-17.30 välisenä aikana. Karttoja voi ostaa infosta 
perjantaina klo 15 jälkeen, jossa on ilmoittauduttava ennen ja jälkeen metsään lähdön. Karttamaksu on 5 
euroa. 

VIESTIKILPAILU LAUANTAINA 31.8.2013

RATATIEDOT JA PALKITTAVIEN MÄÄRÄT
Sarja Matka (km) Hajonta Palkittavien määrä
A 2,2-2,3 on 6

B 3,6-3,7 on 6

C 4,5-4,6 on 6

D 2,8 on 6

E 2,5 / 1,8 (RR), 1,7 (TR) ei 6



SARJAT
A-sarja -H/D13 (v. 2000 ja myöhemmin syntyneet).

B-sarja -H/D15 (v. 1998 ja myöhemmin syntyneet).

C-sarja- H/D20 (v. 1993 ja myöhemmin syntyneet).

D-sarja (yksi A-, yksi B- ja yksi C-sarjalainen). D-sarjan osuusjärjestystä ei ole määritelty.

E-sarja 1. ja 2. osuus H/D10RR (v. 2003 ja myöhemmin syntyneet) ja 3. osuus H/D11TR (v.2002 ja 
myöhemmin syntyneet).

Viestissä nuorempi voi osallistua vanhempaan sarjaan.

JOUKKUEEN JUOKSUJÄRJESTYKSEN ILMOITTAMINEN
Viestikilpailun joukkueiden kokoonpanot juoksujärjestyksineen on ilmoitettava internetin kautta pe 30.8. klo 
18.00 mennessä. Heinolan lukion infossa on käytettävissä tietokone juoksujärjestyksien jättämistä varten. 
Infosta saa tarvittaessa apua palvelun käyttämiseen.

Viestijoukkueet muodostetaan saman opiskelukunnan koululaisista ja opiskelijoista. Joukkueessa on kolme 
kilpailijaa, joista vähintään yksi tyttö ja yksi poika. Pelkästään tytöistä koostuvalla joukkueella voi osallistua 
varsinaiseen kilpailuun, mikäli kunnalla ei ole kyseisessä sarjassa yhtään sekajoukkuetta. Muussa 
tapauksessa tyttöjoukkueet ovat varsinaisen kilpailun ulkopuolella.

Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan muilta kuin kuntien yhdistelmäjoukkueilta. Kuntien 
yhdistelmäjoukkueiden kokoonpanot ja juoksujärjestykset on myös ilmoitettava ja ne kilpailevat varsinaisen 
kilpailun ulkopuolella. Infossa toimii juoksijapankki yhdistelmäjoukkueiden kokoamista helpottamaan. 
Yhdistelmäjoukkueiden osanottomaksu maksetaan käteisellä infoon. Yhdistelmäjoukkueiden 
ilmoittautuminen päättyy perjantaina klo: 21.00.

KILPAILUNUMEROT JA EMIT-TARKISTUSLIUSKAT
Viestin kilpailunumerot ja emit-tarkistusliuskat jaetaan kuntakohtaisen kilpailumateriaalin mukana. 
Kilpailunumeroissa on osuustunnus. Ensimmäisen osuuden juoksijoilla on musta numero valkoisella 
pohjalla, toisen osuuden juoksijoilla sininen numero valkoisella pohjalla ja ankkureilla on musta numero 
keltaisella pohjalla. Jokainen kilpailija käyttää eri Emit-korttia. Jokainen kilpailija kirjoittaa emit-
tarkistusliuskaan joukkueensa numeron ja osuuden.

LÄHTÖ
Lähdöt tapahtuvat porrastetusti alkaen klo 10.00:

klo 10.00 E-sarja

klo 11.00 A-sarja, C-sarja

klo 12.00 B-sarja, D-sarja

Lähtöalueelle pääsee 20 minuuttia ennen omaa lähtöä ja sinne on mentävä lähtöpaikan läheisyydessä 
olevasta erillisestä lähtöportista. Emit-kortin nollaus tapahtuu sisäänkirjauksen jälkeen. Lähtöalueelta ei saa 
poistua enää tämän jälkeen. Lähtöalueella on mallikartat ja 2 WC:tä. K-pisteelle on matkaa 100 metriä.



VIIMEINEN RASTI
Viimeinen rasti on kaikilla sama, joten voit leimata millä tahansa leimasimella. Viimeisen rastin koodit ovat 
100 ja RR6. 

VAIHTO
Kulku vaihtoalueelle tapahtuu sisäänmenoportista. Vaihtoalueella on mallikartat. Viimeiseltä rastilta johtaa 
yksi viitoitus vaihtoon ja maaliin. Vaihtoon tuleva kilpailija leimaa välittömästi maalilinjan jälkeen olevalla 
maalileimasimella, luovuttaa karttansa toimitsijalle, etenee karttatelineelle, josta ottaa oman joukkueen 
kartan seuraavaa osuutta varten ja vie sen seuraavan osuuden juoksijalle. Kartat ovat telineessä, ja ne on 
varustettu joukkueen numerolla ja osuusmerkinnällä. Lähtevän kilpailijan on tarkastettava, että on saanut 
oikean kartan. 
Väärän kartan ottaneen kilpailijan joukkue saa jatkaa, mutta suoritus hylätään. Kilpailijan, jonka kartan joku 
toinen on ottanut, tulee ilmoittaa siitä kartanjaon toimitsijalle. Kilpailija saa uuden kartan, mutta 
ajanmenetystä ei hyvitetä.
Hylätyt joukkueet saavat jatkaa viestiä loppuun asti. 

Vaihtoalueelta poistuva kilpailija kulkee leimantarkastuspisteen kautta. Kilpailukartta palautetaan kilpailijalle 
hänen poistuessaan vaihtoalueelta. Poikkeuksena A,B,C,D –sarjojen avausosuuden kartat, jotka palautetaan 
kilpailijoille vasta kun sarjan kärki on lähtenyt ankkuriosuudelle.

MAALI
Ankkurit leimaavat muiden osuuksien tavoin maaliviivan jälkeen olevalla maalileimasimella. Palkintosijat 
ratkaisee maalituomari maaliviivan kohdalla, mutta muut sijat määräytyvät maalileimauksen mukaan. 
Maalialueelta ulos tuleva kilpailija kulkee leimantarkastuspisteen kautta ja saa pitää oman karttansa.

E-SARJAN ERILLISOHJE
Rastireitti on merkitty maastoon yhtenäisellä valkoisella nauhalla. Kaikilla osuuksilla lähtökolmio on piirretty 
K-paikkaan, jonne on noin 100 metrin viitoitus. Kaikilla rasteilla on vähintään kaksi Emit-leimasinta, 
ensimmäisellä rastilla neljä. TR-rasteilla on normaalit numerotunnukset. Tarkista koodit, sillä rasteja on 
hyvinkin lähekkäin. RR-rasteilla on tunnukset RR1, RR2, RR3 jne.

Huoltajat voivat ohjeistaa RR-osuuden suunnistajia lähdön/vaihdon opastuspisteessä. 

UUSINTALÄHTÖ
Mahdollinen uusintalähtö ajallisesti paljon jäljessä oleville, hylätyille ja keskeyttäneille joukkueille tapahtuu 
kaikkien sarjojen lähdettyä kilpailun kuuluttajan ilmoittamana ajankohtana.

VIESTIN PALKINTOJEN JAKO
Viestin palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa tulosten valmistuttua.


