
KILPAILUOHJEET (alustavat) 
 
Kymenlaakson NRC Nuorten Rasti-Cup 1.osakilpailu Kouvolan Pillinkankaalla 
28.5.2013 
 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita. 
 
Kilpailun organisaatio 
Kilpailunjohtaja: Hannu Peni, puh. 040-5136446 
Valvoja: Ossi Tani 
Ratamestari: Mikko Tani 
Lähtö: Mirja Puhakka 
Maali ja tulokset: Timo Harju, Jukka Peni 
Kilpailutoimisto: Säde Suutari 
Pysäköinti: Risto Vainio 
Ensiapu: Hilla Loisa 
Ravintola ja makkaranmyynti: Helena Espo, Tanit  
Tulostaulu: Jari Pylvänäinen 
Kilpailukeskus: Matti Espo ja Hannu Peni 
 
Tuomarineuvosto: Valitaan paikalla olevista kilpailijoiden huoltajista: 
 
 pj ____________________________________ 
 
 jäsen 1 ____________________________________ 
 

 jäsen 2  ____________________________________ 
 
Kartta 
Suunnistuskartta, tuloste 5/2013, mittakaava 1:10 000, käyräväli 5 metriä. Kartta on 
muovikotelossa. Kartan koko A4, paitsi RR- ja TR-sarjoissa A5. Maastokartoituksen 
on tehnyt 2012-2013 Heikki Kyyrönen. Kartta on nähtävissä lähdössä. 
 
Sarjat ja radat: 
H18 5,0 km rasteja 13 D18 3,8 km rasteja 12 
H16 3,9 km rasteja 10 D16 3,2 km rasteja 10 
H14 3,1 km rasteja 10 D14 2,7 km rasteja 9 
H13 2,0 km rasteja 8 D13 1,9 km rasteja 7 
H12TR 1,7 km rasteja 6 D12 TR 1,7 km rasteja 6 
H10RR 2,3/1,7 km  D10RR 2,3/1,7 km 
H9RR 2,3/1,7km  D9RR 2,3/1,7 km 
H8RR 2,3/1,7 km  D8RR 2,3/1,7 km 
RR-radalla rasteja 5 (= RR1, RR2, RR3, RR4, RR5) 
  
Maasto 
Maasto on vaihtelevaa kangasmaastoa, jossa on pääosin hyvä näkyvyys. Maltillisia 
korkeuseroja. 



 
Kielletyt alueet 
Normaaliin tapaan piha-alueet ja viljellyt pellot. Kilpailumaastoon ei saa mennä 
muulloin kuin kilpailusuorituksen aikana. Kilpailukeskuksen ympärillä olevat 
kielletyt alueet on osoitettu kylteillä. 
 
Kilpailukeskuksessa oleva päärakennuksen piha-alue. Piha-alueella ja 
paikoitusalueella oleviin tukkikasoihin kiipeily on kielletty turvallisuussyistä. 
 
Rastit, leimausjärjestelmä ja kilpailukortit  
Mallirasti on nähtävissä infon läheisyydessä. Kilpailussa käytetään emit-leimaus-
järjestelmää. Tarvittaessa emit-numeron muutokset tehdään infossa. Kilpailijan tulee 
tarkistaa kilpailukorttinsa toiminta mallirastin nollaleimasimella. 
 
Kilpailukortin voi vuokrata infosta käteisellä hintaan 4€. Vuokratut kortit palautetaan 
infoon. Palauttamatta jääneestä emit-kortista veloitetaan 65 €. 
 
Kilpailunumerot, tarkistuslipukkeet ja rastimääritt eet 
Kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa, jotka ovat saatavilla kilpailukeskuksessa. 
Tarkistuslipukkeet numeroiden vieressä. Rastimääritteet on painettu karttaan. 
Irrallisia rastimääritteitä ei ole. Kilpailunumero palautetaan maalissa. Palauttamatta 
jääneestä numerosta veloitetaan 20€ 
 
Lähdöt ja lähtöluettelot 
Ensimmäinen lähtö on klo 18.00. Lähtöluettelot ovat nähtävissä tulostaululla, 
lähtöpaikalla sekä 27.5.2015 järjestäjän nettisivuilla kouvolansuunnistajat.fi. Kaikilla 
sarjoilla sama lähtöpaikka, jonne on matkaa kilpailukeskuksesta 300 metriä. Lähtöön 
sinikeltainen viitoitus. 
 
Lähdön toiminta. 
Sarjat H/D12TR, H/D13 ja H/D14 saavat kartan 1 minuutin ennen lähtöä ja 
rastireittiläiset 2 min ennen lähtöä opastajan avustuksella. Vanhemmat sarjat saavat 
kartan lähtöhetkellä. Lähtökarsinaan kutsutaan 4 min ennen lähtöä. 
Lähtöpaikalla RR- ja TR-kartat ratoineen. Muilla sarjoilla mallikartta ilman rataa K-
piste merkittynä. 
 
Lisäohje RR-sarjat 
RR-reitin viitoituksena on maastossa kulkeva yhtenäinen valkoinen muovinauha. 
Rastireitin rastit ovat viitoituksen varrella. RR-radan rasteilla ovat tunnukset RR1, 
RR2, RR3 jne. Kilpailija saa väärästä tai puuttuvasta leimauksesta 10 min lisäajan 
kutakin virhettä kohden. Mallirasti lähtöpaikalla. 
 
Maali 
Kilpailussa on yksi viimeinen rasti, jossa ovat koodit 100 ja RR5. Kilpailija saa 
leimata kummassa tahansa leimasimessa. Yleisö pääsee viimeisen rastin lähistölle 
tien toiselle puolelle. Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Viimeiseltä rastilta on 
viitoitus maaliin. Kilpailussa on käytössä maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen 



kilpailija menee tarkastukseen, jossa luetaan kilpailukortti. Maali suljetaan viimeisen 
kilpailijan saavuttua maaliin tai viimeistään klo 21.00. Väliaikatulosteen saa infosta. 
Karttoja ei kerätä pois maalissa - muistakaa Reilu Peli! 
 
Keskeyttäneet 
Keskeyttänyt kilpailija leimaa maalissa ja ilmoittaa keskeyttämisestään 
tarkastuksessa. 
 
Tulokset  
Tulokset julkaistaan ilmoitustaululla. Kilpailun jälkeen tulokset julkaistaan 
nettisivulla kouvolansuunnistajat.fi. 
 
WC 
Kisakeskuksessa on aivan hätätapauksia varten yksireikäinen pieni ja sievä 
ulkohuussi. Lähtöpaikalla ei ole wc:tä. Suosittelemme käyntiä WC:ssä jo etukäteen 
(matkalla esim. ABC:lla tai St1:llä Myllykoskella). 
 
Palkintojen jako 
Palkintojen jako aloitetaan heti tulosten selvittyä. Jokaisessa sarjassa palkitaan kolme 
parasta plaketein. Mukavalla yllätyspalkinnolla palkitaan kaikki maaliin saapuneet. 
 
Ravintola 
Kisakeskuksessa palvelee kisaravintola ja grillimakkarapiste. 
 
Ensiapu 
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. 
 
Pukeutuminen ja pesu 
Pukeutuminen maasto-olosuhteissa ei pesumahdollisuutta. 
 
Paikoitus  
Paikoitus kilpailukeskuksessa piha-alueella sekä naapuriin johtavan tien varrella. 
Noudata paikoituksenohjaajien ohjeita. Kiskotie jätetään vapaaksi maatalouskone-
liikenteelle. 
 
Opastus 
Valtatieltä 15 Myllykosken pohjoisesta risteyksestä (Nesteen risteys) , mistä ajoaika 
n. 10 min. Opastuksen alkupisteen osoite karttaohjelmia ja navigaattoreita varten 
Karttenniementie 240, Kouvola. 
 
  


