
Kilpailuohjeet 
Nämä ovat kilpailuohjeet Himangalla 9.8.2020 järjestettävien suunnistuksen AM-viestikilpailuun. 

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

Toimihenkilöt 
Kilpailun johtaja: Pasi Santapakka 
Valvoja: Markku Törmä (KannUra) 
Ratamestari: Mikko Maukonen 
    Lastenradat: Olavi Ylikangas 
    Kuntoradat: Pasi Santapakka 
Tulospalvelu: Mikko Maukonen 
Tuomarineuvoston pj: Tommi Viitasaari (KoS) 
 

 

Kilpailukeskus ja opastus 
Kilpailukeskuksena toimii Pernun hiihtomaja osoitteessa Pernuntie 125. Opastus kantatie 7730 
Pernuntien risteyksestä. 
 
Pysäköinti tienvarsipysäköintinä Pernuntien varrella. 

Maasto  
Kilpailumaasto koostuu osin nopeakulkuisesta hietakangasmaastosta runsaiden polkujen ja 
ajourien kera. Tältä osin kilometrivauhdin on mahdollista nousta suunnistajan kuntotaso 
huomioiden korkeaksi. Sen lisäksi tarjolla on tarkkaa suunnistusta vaativaa erittäin peitteistä ja 
hidaskulkuista maastopohjaa. Kasvillisuus vaihtelee harvasta mäntymetsiköstä tiheisiin 
kuusikko- ja lehtipuualueisiin sekä korkeahkoon suokasvillisuuteen. Rannikkoseudulle 
tyypillisesti korkeuserot ovat hyvin vähäisiä. 



Kielletyt alueet 
 
Karttaan merkittyjä kieltoalueita on noudatettava. 

Kilpailukartta 
Kilpailukartta on A4 kokoinen tulostekartta (ISOM2017). Sarjojen mittakaavat löytyvät erillisenä 
listana netistä ja tulosteena kilpailupaikalla, käyräväli 2,5 m.  
 
Rastinmääritteet on painettu karttaan. Irrallisia rastimääritteitä ei ole tarjolla.  
 
Kilpailukartta on muovisuojuksessa. Kartoitus Himangan Urheilijat 2020. Kartat on tulostettu 
8/2020. Mallikartta on nähtävillä kilpailukeskuksessa ja lähtöpaikalla. 

Leimausjärjestelmä ja rastit 
Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Kilpailijan tulee itse varmistaa, että Emit 
-kortissa on tarkistusliuska.  
 
Rastit ovat kilpailukeskuksessa nähtävillä olevan 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. 

Kilpailumateriaali ja kilpailunumerot 
Kilpailussa käytetään rintanumeroita, jotka noudetaan infon edestä narulta. Ankkuriosuudella 
rintanumeroissa on keltainen pohja. Muilla osuuksilla kilpailunumerolapun pohja on valkoinen.  
 
Kilpailunumerot palautetaan toimitsijalle leimantarkistuksen jälkeen. 
 
Infon edestä saa myös Emit -tarkistusliuskat. Jokaisen kilpailijan tulee huolehtia, että käyttää 
tarkistusliuskaa johon on kirjoitettu kilpailunumero ja osuus. 

  



Lähdöt ja vaihdot viestikilpailussa 

Sunnuntaina viestin lähtö tapahtuu kilpailukeskuksesta klo 11:00. Lähtö- ja vaihtoalueen 
sisäänpääsy avataan klo 10:40. Siirry lähtöalueelle hyvissä ajoin.  
 
Lähtöalueelle mentäessä tapahtuu Emit-kortin nollaus. Yhtä Emit -korttia saa käyttää kilpailussa 
vain kerran ja vain yhdellä osuudella. 

Ohjeet ensimmäiselle osuudelle 
Lähtöpaikalla toimitaan kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti.  
 
Kilpailijat siirtyvät numeronsa osoittamalle paikalle viimeistään 5 minuuttia ennen lähtöhetkeä, 
jolloin kulku lähtöalueelle suljetaan. Kartat ovat lähtöpaikalla maassa lautaan kiinnitettynä. 
Kartan takapuolella lukee joukkueen ja osuuden numero. Kilpailijan vastuulla on tarkistaa, että 
ottaa oikean kartan ja poistaa kartasta mahdollisen niitin. Myöhästyneet joukkueet saavat kartan 
ja lähtöluvan varsinaisen lähdön jälkeen toimitsijoilta.  
 
Lähtö tapahtuu kuulutuksella. Kilpailija ei saa liikkua paikaltaan tai katsoa karttaa ennen 
lähtömerkkiä. Varaslähdön ottaneet tai sen aiheuttaneet joukkueet hylätään. 

Viimeinen rasti 
Viimeinen rasti on sama kaikilla kilpailijoilla. Viimeiseltä rastilta ei ole viitoitusta maaliin. 
Vaihto-/maalileimaus suoritetaan maaliviivan jälkeen. 

Vaihto 
Vaihtoon tulevan kilpailijan vaihtoaika saadaan vaihtoleimauksesta maalin kohdalla. Kilpailija 
luovuttaa kartan toimitsijalle vaihtoleimauksen jälkeen ja jatkaa viitoitusta seuraten 
karttatelineelle.  
 
Vaihtoon saapuva kilpailija vastaa oikean kartan antamisesta seuraavan osuuden viestinviejälle. 
Väärän kartan antaminen seuraavan osuuden kilpailijalle johtaa joukkueen hylkäämiseen. 
Maastoon lähtevän kilpailijan vastuulla on irroittaa mahdollinen niitti kartasta. 
 
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 
Maaliin tuleva kilpailija juoksee maalikarsinaan. Maalituomari ratkaisee tarvittaessa sijoituksen 
maaliviivalla. Maalileimaus suoritetaan välittömästi maaliviivan jälkeen. Kilpailija luovuttaa kartan 
toimitsijalle ja jatkaa matkaa leimantarkistukseen. 

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

Kuntosuunnistus 
Ilmoittautuminen infoon, jossa maksetaan osanottomaksu 10 euroa. Maksu vain käteisellä. 
Rintanumero annetaan maksun yhteydessä. Tarjolla on A- ja B-rata, lähtö kilpailukeskuksen 
välittömässä läheisyydessä. Kartan saa lähtöpaikalta. Kuntolähtö avataan kun viestikilpailu on 
sopivassa vaiheessa. Seuraa kuulutuksia. Kartta on A4 1 : 10 000 / 2,5 m. 
 
Kuntosuunnistajat tulevat normaalisti maaliin, jossa ilmoittavat olevansa kuntosuunnistajia 
Emit-tarkistuksessa.  
 
Infosta voi vuokrata Emit-kortteja 5 euroa/kpl. 

Tulokset 
Tulokset nähtävillä kilpailukeskuksessa ja järjestäjien nettisivuilla. 

Palkintojen jako 
Palkintojenjako suoritetaan kuuluttajan ohjeiden mukaan tulosten selvittyä, pienissä ryhmissä. 
K-P:n alueen kolme parasta joukkuetta palkitaan AM-mitaleilla.  

Karttojen palautus 

Kartat voi hakea kilpailuinfosta sarjan palkintojenjaon jälkeen. Seuraa kuulutuksen ohjeita. 

Juoma- ja ensiapupisteet 
Maastossa on karttaan merkitty juomapiste. Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa. 



 

Myyntipisteet 
Kahvion valikoimissa on mm. makkaraa, kahvia, piirakoita ja virvokkeita.  

WC:t 
WC:t sijaitsevat hiihtomajalla sisätiloissa. Myös ulko WC on käytössä. 

Pesu 
Ei pesumahdollisuutta. Sisäpukeutumistilat eivät ole käytössä. 
 
Käsidesiä saatavilla kilpailukeskuksesta. Muistetaan ottaa huomioon hyvä Covid-19 ohjeistus.  
 
Huom! Ei suunnistuskengillä sisätiloihin.  

Vuokra Emitit 
Vuokra Emitit voi noutaa kilpailuinfosta. Vuokratut Emit -kortit on palautettava maaliintulon 
jälkeen infoon. Palauttamatta jätetystä Emit-kortista peritään 80 €. 
 
 
Tervetuloa Himangalle aluemestaruuskilpailuihin. 
Himangan Urheilijoiden suunnistusjaosto 


