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Kilpailuohjeet 

Kilpailusäännöt 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita. 
 
Osallistumisoikeus Keski-Pohjanmaan Suunnistus ry:n ohjeiden mukaan. Viestissä noudatetaan 
uutta kuntajakoa. 

Kilpailumatkat 
1. os. 3,0 – 3,2 km 
2. os. 4,8 – 4,9 km 
3. os. 4,8 – 4,9 km 
4. os. 3,0 – 3,2 km 
5. os. 4,8 – 4,9 km 
6. os. 4,8 – 4,9 km 
 
Kaikilla osuuksilla on hajonta.  

Juoksujärjestys 
Joukkueen kokoonpanon tulee olla seuraava: 

● Kolme osuutta H21 
● Yksi osuus D21 
● Yksi osuus D21/H18/H40 
● Yksi osuus D18/D40/H16/H50 

 
Edellisvuosista poiketen joukkue saa päättää 
juoksujärjestyksen vapaasti. 

Kilpailumateriaali ja kilpailunumerot 
Kilpailunumerot noudetaan kilpailutoimiston edestä narulta. Kilpailunumeroiden mukana on 
hakaneulat kolmelle osuudelle. Kilpailutoimiston edestä saa myös Emit -tarkistusliuskat. Emit 
-tarkistusliuskaan laitetaan joukkueen numero ja osuus. 
 
Kaikilla osuuksilla käytetään kilpailunumeroa. Ankkuriosuudella kilpailunumeroissa on keltainen 
pohja. Muilla osuuksilla kilpailunumerolapun pohja on valkoinen. Kilpailunumerot palautetaan 
toimitsijalle leimantarkistuksen jälkeen. Hakaneulat voi ottaa mukaan joukkueen myöhempien 
osuuksien käyttöön.  

Maasto 
Maastossa on tarjolla vaihtelevasti peruskulkuista kangaspohjaa, polkuja, hidastavaa suopohjaa 
ja tiheikköä. Yleisilmettä voidaan kuvata haasteelliseksi. Luonnollisia korkeuseroja ei 
käytännössä juurikaan ole, mutta etenemiseen vaikuttavat hidastavasti vanhat, nyt jo osittain 
tiheäksi kasvaneet hakkuuaukeat. 
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Kilpailukeskus ja opastus 
Kilpailukeskuksena toimii Himangan urheiluhallin kenttä, joka sijaitsee tien 775 varrella noin 1,3 
km Himangalta Kannuksen suuntaan. Pysäköinti urheiluhallin parkkialueella. 
 
Opastus VT 8:lta Himangan keskustasta ja kisakeskuksen läheisyydestä tieltä 775. 
 

 

Osuuskumppanit 

 
 

 

1. osuus 2. osuus 3. osuus 

 

 
 

4. osuus 5. osuus 6. osuus 
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Kilpailukartta 
Kilpailukartta on A4 kokoinen tulostekartta. Mittakaava on 1:10 000 (ISOM2017) ja käyräväli 2,5 
m. Rastinmääritteet on painettu karttaan. Irrallisia rastimääritteitä ei ole tarjolla. Kilpailukartta on 
muovisuojuksessa. Kartoitus Himangan Urheilijat 2019. Kartat on tulostettu 8/2019. Mallikartta 
on nähtävillä kilpailutoimiston ilmoitustaululla.  
 
Kartat on nidottu alustaan kiinni sekä lähtöviivalla, että vaihtopuomilla. Kompassivirheiden 
välttämiseksi on kilpailijan vastuulla irrottaa mahdollinen karttamuovin reunaan jäänyt nitojan 
niitti. 

Leimausjärjestelmä ja rastit 
Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Kilpailijan tulee itse varmistaa, että Emit 
-kortissa on tarkistusliuska. Kilpailussa on käytössä vaihto- ja maalileimaus. 
 
Rastit ovat kilpailutoimiston edessä sijaitsevan mallirastin kaltaisia. Mallirastin luona on 
0-leimasin Emit-kilpailukortin testaamista varten. Maastossa on paljon rasteja ja osa rasteista 
ovat lähekkäin, joten koodi kannattaa tarkistaa. Osalla rasteista rastitunnus on eri kuin 
rastileimasimen Emit -koodi. Näytöllisen Emit -kortin näyttöön voi tulla eri numero kuin mikä 
rastitunnus on. 

Lähdöt ja vaihdot 
Lähtö- ja vaihtoalueen sisäänpääsy avataan klo 11:15. Viestin lähtö tapahtuu klo 11.30. Siirry 
lähtöalueelle hyvissä ajoin. Seuraa kuuluttajan ohjeita. 
 
Lähtöalueelle mentäessä tapahtuu Emit-kortin nollaus. Yhtä Emit -korttia saa käyttää kilpailussa 
vain kerran ja vain yhdellä osuudella. Kaikilla osuuksilla on piikkarikielto. 

Ohjeet ensimmäiselle osuudelle 
Lähtö- ja verryttelyalueelle saavutaan emit nollauksen kautta, joka sijaitsee viestin lähtöalueen 
vieressä. Lähtöpaikalla toimitaan kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti.  
 
Kilpailijat siirtyvät kuulutuksen ohjeiden mukaan omille lähtöpaikoille noin 4 minuuttia ennen 
lähtöhetkeä, jolloin kulku lähtöalueelle suljetaan. Kartat ovat lähtölinjalla karttapuoli alaspäin 
nidottuna lautaan. Kartan takapuolella lukee joukkueen ja osuuden numero. Kilpailijan vastuulla 
on tarkistaa, että ottaa oikean kartan. Myöhästyneet joukkueet saavat kartan ja lähtöluvan 
varsinaisen lähdön jälkeen toimitsijoilta.  
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Kilpailu lähtee kuuluttajan antamasta lähtömerkistä. Kilpailija ei saa liikkua paikaltaan eteenpäin 
tai katsoa karttaa ennen lähtömerkkiä. Varaslähdön ottaneet tai sen aiheuttaneet joukkueet 
hylätään. 

Viimeinen rasti ja vaihto/maali 
Viimeinen rasti on sama kaikilla kilpailijoilla. Viimeiseltä rastilta on viitoitus vaihtoon/maaliin. 
Vaihto-/maalileimaus suoritetaan maaliviivan jälkeen. 

Vaihto 
Vaihtoon tulevan kilpailijan vaihtoaika saadaan vaihtoleimauksesta maalin kohdalla. Kilpailija 
luovuttaa kartan toimitsijalle ennen vaihtoleimausta ja jatkaa edelleen karttatelineelle. Osuudelle 
lähtevä kilpailija varmistaa, että saa oman joukkueen oikean osuuden kartan. Väärällä kartalla 
suunnistaminen johtaa hylkäykseen. 
 
Jos vaihtoon saapuvan joukkueen seuraavan osuuden kilpailijan karttaa ei ole karttatelineessä, 
ilmoittaa vaihtoon saapuva kilpailija siitä vaihtotoimitsijalle ja kilpailijalle annetaan varakartta. 
Menetettyä aikaa ei hyvitetä kilpailussa. 
 
Vaihdon jälkeen kilpailija siirtyy leimantarkastukseen. Epäselvät tapaukset selvitetään 
itkumuurilla.  

Maali 
Kilpailija luovuttaa kartan toimitsijalle ennen maalileimausta ja jatkaa maalileimaukseen. 
Maalituomari ratkaisee sijoituksen maaliviivalla. Maalileimaus suoritetaan välittömästi 
maaliviivan jälkeen. 

Uusintalähtö 
Tarvittaessa järjestetään uusintalähtö. Normaali vaihto lopetetaan n. 10 minuuttia ennen 
uusintalähtöä. Uusintalähdöstä tiedotetaan kuulutuksella. 

Tulostaulu 
Tulostaulu sijaitsee kilpailutoimiston ulkoseinällä. Online tuloksia voi seurata kilpailutoimiston 
lähettyviltä löytyvältä näytöltä ja osoitteessa https://www.aa-ventures.fi/tulospalvelu. 
 
Online-rasti on käytössä kaikilla osuuksilla n. 1,8 tai 3,0 km kohdalla ja viimeisellä rastilla ennen 
vaihto-/maalileimausta. 

https://www.aa-ventures.fi/tulospalvelu/
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Palkintojen jako 
Palkintojenjako suoritetaan kuuluttajan ohjeiden mukaan tulosten selvittyä. Kolme parasta 
joukkuetta palkitaan. 

Karttojen palautus 
Kartat voi noutaa uusintalähdön jälkeen joukkueittain kilpailutoimistolta. Seuraa kuulutusta. 

Myyntipisteet 
Kahvion valikoimissa on mm. makkaraa, kahvia, sämpylöitä, pullaa ja virvokkeita.  

Juoma- ja ensiapupisteet 
Maastossa ei ole juomapisteitä. Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa. Tarvittaessa käytössä on 
mönkijä, jolla ensiapu saadaan maastoon. 

WC:t 
WC:t sijaitsevat urheiluhallilla. 

Pesu 
Pesumahdollisuus urheiluhallin pesutiloissa. Huom. ei suunnistuskengillä sisätiloihin. 
Välineidenpesupiste sijaitsee hallin ulkopuolella. 

Vuokra Emitit 
Tarvittaessa vuokra Emitin saa kilpailutoimistolta 3€ hintaan. Vuokratut Emit -kortit on 
palautettava maaliintulon jälkeen kilpailutoimistoon. Palauttamatta jätetystä Emit-kortista 
peritään 80 €. 

Toimihenkilöt 
Kilpailun johtaja: Pasi Santapakka 
Valvoja: Olli-Pekka Kurikkala 
Ratamestari: Olavi Ylikangas 
Tulospalvelu: Aki Aunola 
Tuomarineuvoston puheenjohtaja: Eero Junkala 
Tuomarineuvoston jäsenet: Tommi Viitasaari, Johanna Tiitto 


