


Kahvio/kioski

Kilpailukeskuksessa kahvio, josta ostettavissa kahvia, pullaa, makeisia, makkaraa jne. Maksu 
vain käteisellä. Kahvioon ei saa mennä suunnistuskengillä.

Ensiapu

Ensiapu maalin läheisyydessä (katso kuva kohdasta kilpailukeskus).

Kartta

Tulostekartta 09/2019. Kartan mittakaava on 1:7500. Kartoitus ja piirustus Panu Peisa. Kartan
koko RR- ja TR-sarjat, sekä sarjat 7.lk tytöt ja pojat A5, muut sarjat A4. Kartta on 
muovisuojuksessa. 

Kartassa on kuvattu vanhoja metsäkoneen uria keltaisella paksulla viivalla.

Rastit

Rastit on merkitty maastoon oranssivalkoisin rastilipuin. Mallirasti on nähtävillä lähtöpaikalla. 
Kaikissa sarjoissa leimaus emit-kilpailukortilla. Suunnistaessa muista tarkistaa koodi, että 
leimaat oikealla rastilla.

Kilpailumateriaali

Kilpailunumerot, lainakilpailukortit ja kilpailukortin tarkistusliuskat kunnittain infosta. Huom! 
Omat hakaneulat numerolapun kiinnitykseen.

Lainakilpailukortit palautetaan suorituksen jälkeen infoon. Palauttamattomasta tai 
vaurioituneesta kortista veloitetaan 85 €.

Parisuunnistussarjoissa parilla vain yksi kilpailukortti.

Tarkista kilpailukorttisi numero lähtöluettelosta. Ilmoita mahdolliset kilpailutietojen muutokset 
etukäteen osoitteeseen info@saloistenreipas.fi tai kilpailupäivänä infossa.

Lähtö

Lähtö kilpailukeskuksessa (katso kuva kohdasta kilpailukeskus). Ensimmäiset lähdöt klo 
10:30. Yhteislähtösarjojen lähtö klo 12:30.

Lähtöajat sarjoittain viimeistään tiistaina 24.9.2019 www.saloistenreipas.fi/kll-suunnistus-
25.9.2019 ja kilpailupäivänä kilpailukeskuksessa tulostaululla.



Toiminta lähtöpaikalla, lukio/amk- ja opettaja-sarjat

4 min. ennen lähtöä: kilpailijat kutsutaan lähtökarsinaan ja samalla kilpailukortit nollataan. 
Mallikartta nähtävillä.

2 min. ennen lähtöä: kilpailijat järjestäytyvät lähtöviivalle järjestäjän ohjeiden mukaisesti, 
oppilaat eturiviin ja opettajat takariviin.

1 min. ennen lähtöä: kartat jaetaan nurin päin käteen. Tarkista että kartassa oleva numero 
vastaa kilpailunumeroasi. Kartan saa kääntää vasta lähtöhetkellä.

Kartan ennen aikaisesta katsomisesta ja varaslähdöstä hylätään.

K-piste on lähtöpisteessä. Myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat lähdön henkilöstölle, jotka 
tarkistavat kilpailijantiedot ja nollaavat Emit-kilpailukortin sekä antavat lähtöluvan. 

Toiminta lähtöpaikalla, muut sarjat

4 min. ennen lähtöä: kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan, RR- ja TR-sarjalaisilla kartta 
nähtävänä, jossa ratapainatus.

3 min. ennen lähtöä: kilpailukortin nollaus

2 min. ennen lähtöä: RR- ja TR-sarjalaiset saavat kartan. Rastireittiläisille annetaan opastusta
ja tukireittiläisiä neuvotaan tarvittaessa. Muilla sarjoilla on kartta nähtävänä, jossa on K-piste.

1 min. ennen lähtöä: RR- ja TR-sarjalaiset voivat tutkia karttaa ja rataa. Muut sarjat saavat 
ottaa karttansa ja suunnitella suunnistusta.

K-piste on lähtöpisteessä. Myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat lähdön henkilöstölle, jotka 
tarkistavat kilpailijantiedot ja nollaavat Emit-kilpailukortin sekä antavat lähtöluvan. 

Radat, rastimääritteet ja rastikoodit

Rastimääritteet vain kartassa. RR-sarjoissa ei rastimääritteitä ja rastikoodit rasteilla ovat RR1,
RR2, jne. Kaikkien ratojen rastit kierretään numerojärjestyksessä ja ylimääräiset leimaukset 
eivät haittaa, kunhan radan rastit löytyvät oikeassa järjestyksessä.
Suunnistaessa muista tarkistaa aina rastikoodi, jotta leimaat oikealla rastilla!

Kielletyt alueet

Kielletyt alueet ovat merkittyinä karttoihin. Alueella osittain romahtanut autiotalo, jolle meno 
ehdottomasti kielletty. Kilpailijoiden on hyvä muistaa sääntö, jonka mukaan pellot ovat 
kiellettyä aluetta vain silloin, jos kartalle on merkitty violetti kielletyn alueen merkintä. Piha-
alueille meno on kielletty.  

Maastoon saa mennä ainoastaan kilpailijat oman kilpailusuorituksensa aikana. 



Sarjat ja ratapituudet

Yksilösarjat
Sarja Matka (km) Sarja Matka (km)

3.lk tytöt RR       ( T3RR ) 2,6/1,7 3.lk pojat RR       ( P3RR ) 2,6/1,7

4.lk tytöt RR       ( T4RR ) 2,6/1,7 4.lk pojat RR       ( P4RR ) 2,6/1,7

5.lk tytöt TR       ( T5TR ) 1,6 5.lk pojat TR       ( P5TR ) 1,6

6.lk tytöt TR       ( T6TR ) 1,6 6.lk pojat TR       ( P6TR ) 1,6

7.lk tytöt             ( T7 ) 2,3 7.lk pojat             ( P7 ) 2,3

8-10.lk tytöt        ( T8910 ) 2,9 8-10.lk pojat        ( P8910 ) 3,3

Lukio/amk tytöt  ( TLUAMK ) 4,0 Lukio/amk pojat  ( PLUAMK ) 4,6

Opettajat naiset   ( NOPE ) 4,0 Opettajat miehet  ( MOPE ) 4,6

Parisarjat
Sarja Matka (km) Sarja Matka (km)

3.lk tytöt RR pari   ( T3RRP ) 2,6/1,7 3.lk pojat RR pari   ( P3RRP ) 2,6/1,7

4.lk tytöt RR pari   ( T4RRP ) 2,6/1,7 4.lk pojat RR pari   ( P4RRP ) 2,6/1,7

5.lk tytöt TR pari   ( T5TRP ) 1,6 5.lk pojat TR pari   ( P5TRP ) 1,6

6.lk tytöt TR pari   ( T6TRP ) 1,6 6.lk pojat TR pari   ( P6TRP ) 1,6

7-10.lk tytöt pari    ( T78910P ) 2,9 7-10.lk pojat pari    ( P78910P) 3,3

Erityisohje yhteislähtösarjoille (lukio/amk ja opettajat)

Kilpailussa käytetään hajontaa. Alla esimerkkikuvat saman sarjan kahden eri suunnistajan 
hajonnoista. Esimerkkikuvien radoilla käydään kahdella rastilla kahteen kertaan. Ole 
tarkkana, että kierrät rastit oikeassa järjestyksessä.



Maali

Viimeisellä rastilla on kaksi leimasinta, rastikoodit RR5 ja 124. Kilpailija voi leimata kummalla 
tahansa leimasimella, molemmat hyväksytään. Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin.

Maaliin tullessa on suoritettava maalileimaus. Parisarjassa parin on tultava yhtä aikaa maaliin.

Maalileimauksen jälkeen siirrytään leimantarkastukseen. Väärä tai puuttuva leimaus johtaa 
suorituksen hylkäämiseen. Rastireittiläisiä (RR) ei hylätä, mutta puuttuvasta / väärästä 
leimauksesta lisätään 10 min. loppuaikaan.

Keskeyttänyt kilpailija kulkee maalin läpi ja leimaa maalileimasimella normaalisti. 
Keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa!

Karttoja ei kerätä pois, mutta maastossa suorituksensa jo tehneet kilpailijat eivät saa näyttää 
karttaa eikä antaa neuvoja vielä maastoon lähtemättömille kilpailijoille!

Kilpailunumerot jätetään maalialueella olevaan laatikkoon!

Palkinnot ja tulokset

Palkintojen jako suoritetaan kilpailukeskuksessa sarjojen tulosten selvittyä. Palkinnot 
alakoulujen yksilösarjoissa 6 parhaalle, yläkoulun ja sitä vanhempien yksilösarjoissa 3 
parhaalle, parisuunnistuksessa 3 parhaalle parille. 

Kilpailun tulokset ovat nähtävillä kilpailukeskuksen tulostaululla sekä netissä 
www.saloistenreipas.fi/kll-suunnistus-25.9.2019.

Onnistuneita suorituksia kaikille,

Koululiikuntaliitto Raahen kaupunki Saloisten Reipas ry


