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Tiivistelmä ohjeista

1. Yleistä
Tutustu etukäteen näihin ohjeisiin, vaunun ohjeisiin ja tulospalvelun ohjeisiin.

Lue ratamestariohjeet. Varmista tarvittavat luvat. Ilmoita metsästäjille tapahtumasta.
Iltarastivaunun käytöstä on erillinen ohje. Tutustu siihen ennen vaunun hinaamista.
Tietokoneiden ja ohjelmien käytöstä on erillinen ohje. Tutustu siihen hyvissä ajoin etukäteen.

2. Vakuutus
Järjestäjillä on tapaturma- ja vastuuvakuutus. Osallistujat vastaavat itse vakuutuksistaan.

3. Pelastussuunnitelma
Lue pelastussuunnitelma ennen tapahtumaa ja huolehdi turvallisuustoimista sen mukaan.

4. Kartat ja radat
Sovi piirtäjän kanssa riittävän ajoissa aikataulusta. Ota huomioon mahdolliset kartan
päivittämistarpeet. Normaaleilla iltarasteilla on 4 rataa: A (n. 5-7 km), B (n. 4-5 km), C (n.2-3
km) ja Polkurata (n. 1 km). Polkurata on oltava erittäin helppo. Mieluiten liian helppo kuin
vähänkään liian vaikea. Käytä tarvittaessa viitoitusta. Pisin rata tehdään riittävän vaikeaksi.
Jos polkurataa ei jostain syystä ole, ilmoita se etukäteen.

5. Ennakkotiedot / opasteet
Toimita ennakkotiedot KS-iltarastien ilmoittajalle sekä KS:n nettisivuille
(tulokset@kouvolansuunnistajat.fi). Kerro ajo-ohjeet niin, että ensimmäistä kertaa
paikkakunnalle tuleva löytää lähtöpaikalle (navigaattoriosoite). Aseta opasteet tien varsille
riittävän näkyvälle paikalle. Jos pääväylän nopeusrajoitus on 100 km/h, aseta ensimmäinen
opaste vähintään 200 m ennen kääntymistä.

6. Kalusto
Tarkista käyttämäsi leimasinkoodit listasta. Jos leimasin ei toimi, katso oheista miten se
vaihdetaan. Älä kirjoita uusia numeroita tai liimaile teippejä.
Tarkista etukäteen, että tietokone ja sen ohjelma toimivat ja että kaikki akut ovat ladatut. Siisti
kalusto tapahtuman jälkeen, mukaan lukien rastilippujen narut. Hanki puuttuvien tarvikkeiden
tilalle uudet.

7. Maksut
Karttamaksu on 6€, alle 18 v ja yli 75 v ilmaiseksi. Kausikortti 80€, sarjalippu 50€.
Keskilaakson Kuntsareiden ja Kouvolan Iltarastien yhteinen kausikortti 120€. Pidä kirjaa
myydyistä kausikorteista ja sarjalipuista. Erikseen nimetyt valmennusryhmäläiset ilmaiseksi
Kouvolan Suunnistajien tapahtumiin. Liikuntasetelit kelpaavat maksuksi, kun seteli on
voimassa ja setelissä on käyttäjän nimi. Liikuntaseteleistä ei palauteta rahaa!

8. Lähtö
Ketään ei saa päästää maastoon ilman nimen ja puhelinnumeron kirjaamista
osallistujalistaan. Ratamestarin on varmistettava, ettei ketään jää maastoon.

9. Maali
Lue tulokset tietokoneella ja kirjaa aika myös osallistujalistaan siltä varalta, että tekniikka



pettää.

10. Tulokset
Toimita lehdistötulokset Kouvolan Sanomiin (ks.mainos@kouvolansanomat.fi) ja Kouvolan
Suunnistajien nettisivuille (lähetä lehdistötulokset myös tulokset@kouvolansuunnistajat.fi
–osoitteeseen, jotta osallistujamäärä saadaan lisättyä nettisivuille). Mikäli Online ohjelmisto
on ollut käytössä, tulokset menevät suoraan tapahtuman aikana nettisivuille. Lehdistötulokset
pitää kuitenkin toimittaa erikseen Kouvolan Sanomiin. Lähetä myös Ocad-tiedostot
(pohjakartta+ratatiedosto) tulokset@kouvolansuunnistajat.fi –osoitteeseen reittihärvelin tekoa
varten.

11.  Osallistujalistat
Palauta täytetyt osallistujalistat iltarastivaunun kansioon.



1. Yleistä

Kalenterissa kunkin tapahtuman kohdalla oleva henkilö on tapahtuman  pääratamestari. Hän
on päävastuullinen tapahtumasta. Hanki riittävästi apuvoimia kartanmyyntiin, tulospalveluun
sekä liikenteenohjaukseen ja sovi ennalta työnjaosta. Vilkkaassa alkukauden tapahtumassa
(Kaupunkialueella) tarvitset iltarastivaunuun 3-4 henkilöä (kausikorttien myynti, karttojen
myynti, tulosten sisäänluku ja EMIT-väliaikojen tulostus) sekä lisäksi liikenteenohjaajat.

Maanomistajilta on pyydetty luvat kuntosuunnistusten järjestämiseen silloin kun kartta on
tehty. Lupaa Kouvolan Sanomien iltarastien järjestämiseen ei tarvitse erikseen kysyä.
"kisakeskuksen" ja parkkipaikan maanomistajien kanssa tapahtumasta on kuitenkin sovittava
etukäteen. Samoin ilmoita tapahtumasta paikalliselle metsästysseuralle.

Jos löydät virheitä tästä tai muista ohjeista, laita niistä tietoa, samoin kuin
parannusehdotukset ja muut palautteet ja kysymykset Kouvolan Sanominen
iltarastivastaavalle.

2. Vakuutus:

Suunnistusliitto on ottanut jäsenseuroilleen Pohjolan Tuplaturva-vakuutuksen, joka sisältää
kilpailu- ja kuntorastitapahtumien toimitsijoiden tapaturma- sekä vastuuvakuutuksen.
Kuntorastien osallistujat osallistuvat tapahtumaan omalla vastuullaan ja vastaavat itse omista
vakuutuksistaan (tämä on mainittu "Ohjeet suunnistajille" -ohjelapussa, joka on laitettava
näkyviin tapahtumapaikalle).

Jaa kuntosuunnistajille esitettä kuntosuunnistusvakuutuksesta. Suunnistusliitto tulouttaa
kuntosuunnistustapahtumaa järjestäville seuroille tai seuralle kaksi euroa jokaisesta
tapahtuman koodilla maksetusta vakuutuksesta. Keskilaakso-Rastien koodi on 152. Koodi
pitää kirjoittaa ”Tilausta ja toimitusta koskevat huomautukset” -kenttään vakuutusta
ostettaessa. Tarkemmat vakuutusehdot on kerrottu vakuutuksen tuoteselosteessa.

3. Pelastussuunnitelma:

Lue pelastussuunnitelma etukäteen. Huolehdi siitä, että turvallisuustoimet ovat
kuntosuunnistusiltana suunnitelman mukaiset.

4. Kartat ja radat

Ratojen piirtäjät/tulostajat:

Asko Määttä 0400-920396 asko@askomaatta.fi
Seppo Tuominen 045-1307011 stuominen46@gmail.com
Kari Hovi 040-5144416 kari.hovi@pp3.inet.fi
Ossi Karvonen 0504901347 ossi_karvonen@hotmail.com

Pyydä piirtäjältä ajantasainen karttapohja. Jos karttaa täytyy päivittää ilmoita muutokset
mahdollisimman ajoissa piirtäjälle, mielellään 4 viikkoa ennen tapahtumaa. Tarkkaile
keltaisten alueiden muuttumista vihreiksi ja erityisesti suunnitelluilla rastiväleillä. Toimita



ratasuunnitelmat vähintään viikkoa ennen tapahtumailtaa ratojesi piirtäjälle. Sovi samalla,
miten tulostekartat toimitetaan sinulle. Tulostuskoko on A4 (ellei toisin sovita). Tee radat niin,
että ne ja karttaan tulostettavat rastimääritteet mahtuvat A4:lle.

Kaikkiin karttoihin on merkittävä ratamestarin nimi ja ratamestarin puhelinnumero. Tämä tieto
on tärkeä aloittelijoille ja lyhyimmän radan suunnistajille. Hukkuneiden tavaroiden jäljittäminen
on helpompaa kun rm:n numero on kartassa.

Kuntsareilla on 4 rataa: A, B, C ja Polku.

A noin 5-7 km vaikea
B noin 4-5 km vaativa
C noin 2-3 km helpohko
Polku noin 1 km erittäin helppo

A-rata tehdään riittävän pitkäksi ja vaikeaksi. Sovi tarvittaessa piirtäjän kanssa miten pisin
rata tulostetaan (mittakaava, kahdelle sivulle, A3 tms). Pyri suunnittelemaan erilaisia ja
eripituisia rastivälejä (reitinvalintavälejä ja kartanlukuvälejä).

B-rata on pituudeltaan lyhyempi kuin A ja selvästi vaikeampi kuin C-rata.

C-rata on helpohko, sisältäen kuitenkin oikeita suunnistustehtäviä.

Polku-radan tulee olla erittäin helppo. Se ei voi olla liian helppo. Tee polkurata kokeneen
suunnistajan silmin katsottuna "äärimmäisen helpoksi. Rastien pitää näkyä kauas. Aloittelijat,
lajia ensi kerran kokeilevat ja yksin suunnistavat pienet lapset valitsevat polkuradan.
Tarvittaessa polkuradalla on käytettävä kokonaan omia rastipisteitä ja viitoitusta. Tee
polkuradasta mieluimmin liian lyhyt kuin liian pitkä. Mikäli Polkuradalla on jotain erityistä tai se
"poikkeaa totutusta", laita tästä tieto näkyville esim. mallikarttojen viereen.  Sopiva pituus on
noin 1 km ja noin 5 rastia.
Jos polkurataa ei jostain syystä ole, ilmoita se etukäteen.

Kysy polkurataan tarvittaessa apua Marttiina Joensuulta marttiina.joensuu ät gmail.com 050
3372852

Yritä suunnitella radat niin, että ratojen vaikeusasteet ja pituudet ovat sopivasti "tasain välein":
Ei näin A=7 km. B=3 km C=2,5 km.
Parempi: A=7 km, B=4,5 km ja C= 2 km.

5. Ennakkotiedot

5.1
Kuntsareiden ennakkotiedot toimitetaan Kouvolansanomat lehden toimitukseen keskitetysti.
Koko viikon tapahtumien ilmoitus julkaistaan sunnuntain lehdessä, joten tapahtuman tietojen
on oltava Mikolla (mikko.kekki@pp.inet.fi) edeltävänä tiistaina.

5.2.
Lähetä mahdollista muuta tapahtumaan liittyvään ennakkotietoa Kouvolan Suunnistajien



nettisivuille.

Tapahtumaa saa mainostaa lisäksi muillakin tavoin! Esim. muiden seurojen nettisivujen
keskustelupalstoilla, facebookissa, twitterissä yms.

6. Kalusto

Kaikissa kuntsareissa on emit-leimaus käytössä. Katso rastileimasimien tiedot erillisestä
ohjeesta. Suunnittele radat näitä numeroita käyttäen.

Karttojen piirtäjillä on tiedossa käytettävät numerot ja jos et ilmoita heille mitään, piirtäjät
käyttävät yllä olevia numeroita oman harkintansa mukaan.

HUOM!
Älä piirrä leimasimiin uusia numeroita! Älä liimaa niihin maalarinteippiä! Älä kirjoita niihin
tussilla! Irrota viallinen leimasin alustastaan ja toimita se seuran kalustovastaavalle. Ota
viallinen leimasin irti alustasta ja kiinnitä samaan alustaan varaleimasin. Tätä varten
vaunussa on tarvittavia työkaluja. Kysy jos et tiedä miten toimia. VARALEIMAISIMEN
VAIHTO TULEE INFORMOIDA ILTARASTIVASTAAVALLE; JOTTA NETTISIVUJEN
LEIMASINOHJE SAADAAN AJANTASALLE.

Korjaa vioittuneet välineet ennen niiden toimittamista seuraavalle ratamestarille. Hanki
puuttuneiden/loppuneiden tarvikkeiden tilalle uudet tai informoi asiasta ajoissa seuraavaa
ratamestaria. Tämä koskee varsinkin ensiapulaukkua.

Kuivata kastuneet rastiliput, leimasimet ja kortit. Älä säilytä märkiä varusteita vaunussa -
homehtumisvaara. Selvitä rastilippujen narut. Älä pyöritä naruja rastilipun sisäkautta! Kun
pystytät opastauluja, käytä apuna rautakankea tai piikkiä. Kylttejä ei saa hakata. Säilytä kyltit
suojapusseissaan ja omassa telineessään vaunussa.

Muista ladata kirjoittimen, tietokoneen ja vaunun akut etukäteen. Muista tarkistaa myös, että
kirjoittimen paperia on riittävästi mukana.

Kaikille tavaroille on oma paikkansa vaunussa. Jos tavara ei ole omalla paikallaan, kysy siltä
joka vaunua käytti ennen sinua (katso vaunun päiväkirjasta edellinen käyttäjä).

7. Maksut

Polkurata (eli lyhyin D-rata) on ilmainen kaikille.

Karttamaksu 6€. Kausikortti 80€.
Alle 18 v ja yli 75 v suunnistavat ilmaiseksi.
Sarjalippu (10 kertaa), 50€.
Kuntsareiden ja Kouvolan Sanomien iltarastien yhteinen kausikortti 120€.
Ratamestari KS-iltarastit kausikortti = 0€
Keskilaakson kausikortti KS-ratamestarille = 50€



Emit-vuokra = 0€.

HUOM! Merkitse myymäsi kausikorttien ja sarjalippujen kappalemäärät ja myynnistä saadut
eurot niille varattuun listaan.
Tämä on tärkeä tieto, jotta kauden lopuksi kausikorttimaksut saadaan tasattua järjestävien
seurojen kesken oikein. Täytä myös päivämäärä, nimi ja omat yhteystietosi.

Erikseen nimetyt KS:n valmennusryhmäläiset suunnistavat ilmaiseksi iltarasteilla, joiden
järjestäjänä on KS (ei Iitin Pyrintö). Tarkista nimet tarvittaessa.

Liikunta- ja kultturisetelit, katso erillinen ohje. Liikuntaseteleistä ei palauteta rahaa! Huom.
Tarkista, että seteli on voimassa ja setelissä on sen käyttäjän nimi.

Firmakansiossa listat yrityksille, joiden henkilöstönsä kuntosuunnistusmaksut yritys maksaa.
Suunnistaja merkitsee nimensä itse firmakansioon. Huom. tämä on siis vain karttamaksun
kuittaus laskutusta varten, nimi pitää laittaa myös osallistujalistaan.

Laske illan tuotto, pidä käteinen itselläsi ja tee vastaavan suuruinen tilisiirto omalta tililtäsi
Kouvolan Suunnistajien tilille.
Karttamaksut tilinumero: FI75 5750 0120 2124 45. Viite: 20611
Kausikortit ja sarjaliput tilinumero: FI75 5750 0120 2124 45. Viite: 20624
Huom. tee siis kaksi eri tilisiirtoa jos myyt yhdenkin kausikortin. Jos pankkisi mahdollistaa
sanallisen viestin liittämisen maksutietoihin viitenumeron lisäksi, liitä mukaan päivämäärä,
paikka, ja kausikorttien sekä sarjalippujen määrät.

Liikuntasetelit toimitetaan osoitteella: Jarkko Tynys, Mäntypiha 8, 45100 Kouvola.

8. Lähtö

Mieti lähdön ja maalin järjestelyt suunnitellessasi ratoja, jotta lähtö ja maali piirretään oikeaan
paikkaan kartalle. Nollaleimasin kannattaa sijoittaa riittävän kauas maalileimasimesta, jotta
kukaan ei vahingossa leimaa siinä tullessaan maaliin.  Merkitse lähtöpaikka LÄHTÖ -kyltillä.

Sijoita lähtö selkeästi maastosta ja kartalta tunnistettavaan kohteeseen.

Laita laminoitu "Ohjeet suunnistajille" -ohje mallikarttojen viereen. Laita mallikartat selvästi
näkyville. Tämä vähentää hässäkkää ja sähläystä.

Suunnistaja täyttää tietonsa osallistujalistaan: nimi ja puhelinnumero.
Ilman näitä tietoja ei karttaa saa antaa!

Kaikkien metsään lähtevien nimet laitetaan listaan. Myös he, jotka lähtevät "vain mukaan" tai
"vain koiran kanssa" tai "katson perään". Ilman karttaa metsään meneviltä ei tarvitse periä
karttamaksua, mutta osallistumislistaan laitetaan nimi ja puhelinnumero. Jos henkilöllä ei ole
puhelinnumeroa, pyydä häneltä jonkun omaisen tms. puhelinnumero. Pääratamestari on
vastuussa siitä, että kukaan ei jää metsään.

Osallistujalistan avulla tarkistetaan, että kaikki ovat palanneet maastosta. Tämä koskee
kaikkia vauvasta vaariin ja junnusta valmennusryhmäläiseen. Jokaisella radalla on oma
listansa. Muista täyttää myös päiväys, ratamestari yms. tiedot. Jos suunnistaja lainaa



emit-kortin, merkitse kortin numero nimen perään.

Huom. Iltarastikalenterissa mainitut RR/TR -radat kuuluvat automaattisesti iltarastiratoihin.
Jos suunnistuskoululaisilla tai valmennusryhmällä tms. on omat kartat/harjoitukset ja oma
ohjaajansa, heillä on oma erillinen osallistujalistansa. Tarkista tarvittaessa ao. ohjaajalta miten
heidän tulosten kanssa menetellään.

Lähtöaika on normaalisti 17-18.30. Jos suunnistaja haluaa lähteä metsään virallisen lähtöajan
jälkeen, huomauta häntä lähtöajasta. Sovi hänen kanssaan, odotetaanko häntä maaliin vai ei.
Jos suunnistajaa ei odoteta maaliin, kerro hänelle, että hätätapauksessa hänen pitää selvitä
omin avuin pois metsästä.

9. Maali

Maali on syytä sijoittaa selvästi erilleen lähdöstä, ettei kukaan vahingossa leimaa uudelleen
lähtöleimasimessa maaliin tullessaan (jos mahdollista, niin siten, ettei lähtö/nollaleimasin
ole viimeisen rastin ja maalin välissä). Tällöin Emit-kortti tyhjenee, eikä aikaa osallistujalle
ole mahdollista saada. Laita MAALI -kyltti maalileimasimen viereen.

Kun suunnistaja tulee maaliin, lue Emit-kortti tietokoneella. Tietokoneen käytöstä on erillinen
ohje.

Lue Emit-kortti MTR-lukijalla. Anna tuloste suunnistajalle. Tulos jää MTR-lukijan muistiin ja jos
tietokoneen käyttö ei onnistu, tiedot saadaan purettua myöhemmin lukijasta. Eli kannattaa
aina lukea kortti molemmilla laitteilla.

Merkitse aika osallistujalistaan tai kehota suunnistajaa merkitsemään se. Jos suunnistaja ei
halua aikaansa lehteen/nettiin tai hänelle ei otettu aikaa, merkitse X sen merkiksi että hän on
palannut. Aika kirjataan osallistujalistaan myös siltä varalta, että kaikki tekniikka pettää.

HUOM.
Jos tietotekniikan kanssa tulee ongelmia, on paperille merkitty aika idioottivarma varmistus.
Ajan kirjoittamiseen paperille (jonka suunnistaja tekee itse) ei mene aikaa, mutta jos tiedot
pitää palauttaa kiintolevyn binääritiedostosta aikaa menee 10 tuntia. Kirjoita aika paperille.

Tuloksissa olevien väärien ja puuttuvien leimausten suhteen ratamestari saa käyttää omaa
harkintaansa. Iltarastit eivät ole kilpailu, joten suositeltavaa on merkitä epäonnistunut suoritus
"ilman aikaa" -merkinnällä tai omalla radalla kuin hylätä se, näin varsinkin lasten kohdalla.

Pyydä tarvittaessa suunnistuskoulun ja valmennusryhmän ratojen tulokset ja yhdistä ne
iltarastituloksiin.

Maali sulkeutuu klo 20.00, johon mennessä kaikkien oletetaan olevan maalissa. Ilmoita tämä
aika lähtöpaikalla, esim. mallikarttojen vieressä, ei kuitenkaan ennakkotiedoissa. Tarkista
tapahtuman päätyttyä, että kaikki ovat merkinneet itsensä palanneeksi. Jos merkintä puuttuu,
soita kadonneelle henkilölle ja kysy onko hyvät löylyt!

Entä jos suunnistajan puhelinnumeroa ei ole listassa? Kuinka silloin pystyt varmistumaan
onko henkilö metsässä vai kotona?



10. Tulokset:

Tulokset luetaan maalissa E-Results Lite -ohjelmalla.
Tulokset siirtyvät automaattisesti nettiin. Varmista, että näin tapahtuu.
Tietokoneen ja ohjelman käytöstä on erilliset ohjeet.

Lehdistötulokset toimitetaan Kouvolansanomat lehteen osoitteeseen:
ks.mainos@kouvolansanomat.fi. Kts kohta 12 Malliviestit. Lehdistötulosten muodostaminen
on selostettu tietokoneen ohjeissa. Online ohjelmiston avulla muodostat tulokset helposti ja
voit lähettää ne sillä omaan sähköpostiisi tarkistusta varten ennen lehteen lähettämistä.

Reittihärvelin ylläpitäjälle toimitetaan ocad10 yhteensopivassa muodossa ocad-ratatiedosto ja
pohjakartta ocad-muodossa osoitteeseen tulokset@kouvolansuunnistajat.fi. Jos et itse piirrä
ratoja OCAD:lla sovi piirtäjän kanssa, että hän toimittaa rata- ja karttatiedostot reittihärvelin
ylläpitäjälle. Huom. tiedostojen pitää olla ocad10 yhteensopivassa muodossa. Reittihärveli
julkaistaan nopeammin, jos Ocad-tiedostot toimitetaan etukäteen
tulokset@kouvolansuunnistajat.fi osoitteeseen (-> enemmän piirroksia).

Voit hakea eresult.dat ja lehdistötulokset jälkikäteen Kouvolan Suunnistajien palvelimelta
osoitteesta http://kouvolansuunnistajat.fi/tulokset/2015/kouir/

11.  Osallistujalistat

Jätä osallistujalistat vaunuun, jossa ne pysyvät tallessa. Muista merkitä listaan paikka,
päivämäärä, ratamestarin nimi ja puhelinnumero.

12. Malliviestit

Huom. Älä muotoile lehtiin lähetettäviä viestejä mitenkään (lisää vain alkuteksti). Ei edes
tabulaattoria. Pelkkää tekstiä ja rivinvaihdot.. Lehden toimitus muokkaa tekstin sellaiseksi kuin
pitää.

Lähetä ennakkotiedot riittävän ajoissa ja huomioi juhlapyhien (pääsiäinen, vappu, helatorstai)
vaikutukset aikatauluun!



12.2 Ennakkkotiedot Kouvolan Sanomiin:

Tiedot julkaistaan lehdessä edellisen viikon sunnuntaina.

Tiedot on lähetettävä VIIMEISTÄÄN KAKSI ARKIPÄIVÄÄ ENNEN TAPAHTU  MAPÄIVÄÄ
KLO 14 MENNESSÄ.

Lähetä ennakkotiedot osoitteeseen tapahtumat@kouvolansanomat.fi
Viestin aiheeksi kuntosuunnistus+päivämäärä

Laita viestiin ainakin seuraavat tiedot:
KS-iltarastit
päivämäärä
lähtöpaikka
lähtöaika
Opastus / opastuksen alkupiste navigaattoreille
Järjestäjä: Kouvolan Suunnistajat

12.3. Tulostiedot Kouvolan Sanomiin

Huom. älä muotoile lehtiin lähetettäviä viestejä mitenkään. Ei edes tabulaattoria. Pelkkää
tekstiä ja rivinvaihdot. Lehden toimitus muokkaa tekstin sellaiseksi kuin pitää. Tulokset
toimitetaan ns. lehdistömuodossa, eli peräkkäin yhtenä pötkönä ajat ja nimet. Ei allekkain.

Lähetä lehdistötulokset osoitteella ks.mainos@kouvolansanomat.fi
EResults Lite -ohjelmasta saa tulokset suoraan ns. lehdistömuodossa. Myös Online
ohjelmiston avulla pystyt tekemään lehdistötulokset. Katso erillinen tietokoneen ohje.

Lisää mukaan ainakin seuraavat tiedot:
Tapahtuman paikka ja aika.
Osallistujien lukumäärä, johon lasketaan mukaan myös ilman aikaa suunnistaneet, ilman
karttaa suunnistaneet, keskeyttäneet, hylätyt ja ratamestarit.

Esimerkki:

Keskiviikkona 1.8. KS-iltarastit järjestettiin Kouvolan Urheilukeskuksessa aurinkoisissa
olosuhteissa. Mukana oli 123 osanottajaa.

Ajan kanssa suunnistaneet:

A 7,0 km: Jani Söyring 57.45,  Jukka Tani 58.03, Eerik Sihvola 1.01.33, Pekka Nurminen
1.04.22

B 5,0 km: Heikki Vestola 34.25, Vesa Tuviala 37.05, Timo Heikkilä 37.18, Ville Saikko 38.09,
Seppo Julkunen 38.44, Eerik Sihvola 39.07, Pekka Nurminen 39.40, Ossi Tani 39.55, Osmo
Jokiranta 42.16, Oskari Nyman 43.27



C 3.5 km: Harri Vainio 30.18, Lars Forsblom 30.39, Sakari Martikainen 32.52, Jarmo Söyring
36.44, Kauko Seitsonen 39.39, Erkki Parkkinen 39.48, Eero Salo 40.45

D 2.0 km: Henna Pylvänäinen 9.37, Esa Törö 9.54, Tomi Torniainen 11.11, Matti Kitunen
12.17


