
KILPAILUOHJEET  

   

Avoin Kaakon Nuorisoviesti Kouvolan Pillinkankaalla 13.8.2014. 

 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja näitä järjestäjän ohjeita.  

 

ORGANISAATIO  

Kilpailunjohtaja:  Hannu Peni  

Valvoja:    Jukka Tani KS  

Ratamestari:  Hannu Peni 

Lähtö/ vaihto:  Mirja Puhakka, Teemu Puhakka, Tero Ojala  

Maali/ tulospalvelu:  Timo Harju  

Kilpailutoimisto:  Erika Tammilehto  

Kuulutus:  Petri Lindqvist  

Tiedotus: Hannu Peni  

Tuomarineuvosto:       nimetään paikalla olevista vanhemmista/huoltajista  

    

   

Kilpailukartta  

   

Tulostekartta,  5/2014,  6-värinen,  käyräväli  5  m,  mittakaava  1:7500.  HUOM! 

KUTSUSTA POIKETEN 

Kartta  on muovikotelossa kooltaan A4 ja A5   

Maastokartoituksen on tehnyt Heikki Kyyrönen. Kartta on nähtävillä lähdöissä.  

 

Maasto  

   

Maasto on perinteistä suunnistusmaastoa, jossa on vaihtelevaa talousmetsää pienin 

korkeuseroin. Maastossa on pääosin hyväkulkuinen ja sisältää erikokoisia uria ja 

polkuja. Koneurat näkyvät vaihtelevasti, mutta pääosin selkeästi ja uusinta urastoa 

puuttuu joiltain osin.  

    

Kielletyt alueet  

   

Pihamaat ja kartalla olevat pistepellot ovat kiellettyjä alueita.   

   

Rastit, leimausjärjestelmä ja emit -kortit  

   

Mallirasti  on  nähtävillä  opaspaalun  vieressä.  Kilpailussa  käytetään emit-

leimausjärjestelmää.  Joukkueet  ilmoittavat käytettävät  Emit  –kortit  osuuksittain 

Irman välityksellä tai tuntia ennen viestiä kirjallisesti kilpailutoimistoon.  

Kaikki  kilpailijat tarkastavat  lähtöluettelosta  oman  emit-kilpailukorttinsa  numeron.  

Emit-numeron korjaus tehdään infossa. Virheellisellä emit -numerolla ei saa 

lähtölupaa. Tarkista kortin toimivuus mallirastilla.  



   

Emit-numeron  ilmoittamatta  jättäneille  varaa  järjestäjä  emit-kortit,  joka  maksaa  

5  €/kpl. Lainakorttia  käyttävillä  on  lähtöluettelossa  emit-numeron  jälkeen  L-

kirjain.  Lainatut  emit-kortit  kerätään  leimantarkastuksen  yhteydessä  pois.  

Palauttamatta  jätetystä  kortista peritään 65 € maksu.  

   

Lähtö ja lähtöluettelot  

   

Viestin  lähtö  on  klo  18.00.  Yhteisähtö  tapahtuu  kilpalukeskuksesta.  

Lähtöluettelot  ovat nähtävissä tulostaululla.  

   

Kilpailunumerot, emit -tarkistuslipukkeet ja rastinmääritteet  

  

Kaikki  kilpailijat  käyttävät  kilpailunumeroa.  Jokaiselle  joukkueelle  on  varattu  neljä 

kilpailunumeroa. Käyttö osuuksittain seuraavasti: 

I-osuus   numerot  101- 

II- osuus  numerot 201- 

III- osuus  numerot 301- 

IV- osuus  numerot  1-  

 

Kilpailunumerot  ja  Emit-tarkistusliuskat  saa  infosta.  Rastimääritteet  löytyvät  

kilpailukartasta.  HUOM! Säilyttäkää numerot. Kilpailukartat palautetaan numeroita 

vastaan.  

   

Lähtötoiminnot  

  

Kilpailu alkaa yhteislähdöllä klo 18:00. Kilpailijat päästetään kartoille 5 min ennen 

lähtöä. Emit  –kilpailukortit  nollataan.  Kilpailu lähtee käyntiin kuuluttajan merkistä.  

Lähtöpaikka vaihtopuomilta ja aloitusosuus samalta kohtalta tieltä. Mallikartat ovat 

nähtävillä lämmittely alueella. Muista  että  kilpailet  sillä  emit-kortilla  mikä  on  

ilmoitettu  järjestäjille.  Väärällä kortilla kilpailleet joudumme valitettavasti 

hylkäämään.  

  

Kilpailun kulku  

  

Kilpailussa käytetään hajontaa osuuksilla 1 ja 4. Ole tarkkana että leimaat omalla 

rastillasi. Viimeisen rastin jälkeen kilpailija käy vielä  maalileimauksella  ja  antaa  

oman  karttansa toimitsijalle.  Kilpailija jatkaa vielä karttatelineelle, josta  ottaa  

joukkueen  numerolla varustetun  seuraavan  osuuden  kartan  jonka  ojentaa  

seuraavalle  viestin  viejälle.  Tämän jälkeen kilpailija käy leimantarkistuksessa ennen 

suorituksen päättymistä.  

Viestiä jatkava kilpailija kirjautuu  sisään  samalla  kun  nollaa  Emit-korttinsa  

toimitsijan  kanssa.  Lähtevä kilpailija odottaa vaihtoa vaihtopuomin ja K-pisteen 

välisellä alueella.   



 

Rasti-Reitti  osuudella  jokaisesta  puuttuvasta  leimasta  joukkue  saa  10  min  

aikasakon. Muilla osuuksilla puuttuva leimaus aiheuttaa hylkäyksen.   

Ankkuriosuudella sijoituksen määrää maaliviiva - ei loppuleimaus.  Ankkurit, käykää 

tutustumassa maaliviivan sijaintiin jo ennen kilpailua. Ei tule sitten purinoita 

jälkikäteen.  Jos käy niin, että  karttatelineeltä  puuttuu  oma  kartta  (joku  on  

ottanut  sen  vahingossa). Ilmoita asiasta karttatelineen toimitsijalle. Varakartat 

löytyvät puomin tien puoleisesta päästä toimitsijalta. Toimitsija antaa oikean kartan 

kilpailunumerosi mukaan (hajonta).    

  

Maali  

 

Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa  

  

 Yhteislähtö  

  

Kun molemmista sarjoista on saatu kolme parasta joukkuetta maaliin. Kilpailua 

jatketaan normaalisti vielä noin 20min jonka jälkeen vaihto suljetaan. Tämän jälkeen 

joukkueet joilla on  vielä  juoksijoita  jäljellä  käyvät  kuuluttajan  ohjeiden  mukaan  

nollaamassa kilpailukorttinsa.  Tämän  jälkeen  he  siirtyvät  kartoille  ja  kuuluttajan  

merkistä  lähtevät matkaan.  

  

Keskeyttäneet  

   

Keskeyttänyt kilpailija tulee maaliin ja leimaa maalilinjalla. Keskeyttänyt kilpailija 

ilmoittaa keskeyttämisestään emit-kortin tarkastuksessa.  

   

WC:t ja peseytyminen ja konevaja 

   

Ulkokäymälä WC sijaitsee kilpailukeskuksessa. Peseytymismahdollisuutta  ei  

kilpailukeskuksessa  ole.  

Konevajaan saa mennä nastareissa.  

Tulostaulu  

Sijaitsee kanttiinin vieressä.  

Palkintojen jako  

Palkintojen jako suoritetaan  mahdollisimman pian tulosten selvittyä . Seuraa 

kuulutusta. Palkintojen  jako  tapahtuu  kilpailukeskuksessa.  Kilpailussa  palkitaan  

kolme  parasta joukkuetta  kummastakin  sarjasta  esinepalkinnoin.  Lisäksi  kolme  

parasta  KaaSun joukkuetta kummastakin sarjasta palkitaan AM- mitalein.  

   



Ravintola  

Kilpailukeskuksessa palvelee kisaravintola / kanttiini.   

Ensiapu  

   

Paikoitus  

Paikoitus  on kilpailukeskuksen  välittömässä läheisyydessä.  

 

Kilpailukeskus  

Kilpailukeskus on  maatalon pihapiirissä. Liiku vain konevajan ympäsristössä ja 

paikoitusalueilla. Koneiden ja sahauslaitteiden päälle ei saa nousta. 

 

Sarjat ja ratapituudet   

H14   3,2/3,1 km           D14  2,9/2,9 km  

RR     1,6km/ siimarinpituus 2,5 km  

TR     1,8 km  

H16   4,0/4,0 km           D16  3,4/3,4 km  

   

Hauskoja suunnistushetkiä! 

 

Kouvolan Suunnistajat 
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