
Lopullinen kilpailuohje julkaistaan kilpailupäivänä ilmoitustaululla 

Avoin AM keskimatka Euran Savikolla 15.5.2010
ALUSTAVAT KIPAILUOHJEET

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä sekä Satakunnan Suunnistus ry:n 
aluemestaruuskilpailujen ohjeita.
Maasto  Yhtenäinen metsäalue, jossa on nopeakulkuinen kallioalue, pari suota ja 
metsänhoitotöiden jäljiltä vaikeakulkuinen kaista. Polut ja tie ohjaavat 
reitinvalintoja.
Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa teiden ylityksissä ja ojien ylityspaikoilla, 
jos vesitilanne on paha.
Toimihenkilöt  Kilpailunjohtaja Antti Tuuppa, ratamestariryhmä Riikka Tuuppa 
(pj.), Kalevi Lehmus ja Päivi Reiman.  Valvoja Jari Lintunen (Säkylän 
Varuskunnan Urheilijat). Lähdöt Petri Järvinen, Maali ja kilpailukeskus Juha 
Reiman, Tulospalvelu Sami Keskimäki, Ensiapu SPR
Tuomarineuvoston puheenjohtaja Vesa Koskinen Hiisirasti
Kilpailukartta Kilpailukartta on 6-värinen, käyräväli 2.5 m,  tulostettu 05/2010. 
Mittakaava on 1:10 000. Kartat ovat muovikotelossa. Kartan koko on A4. 
Kartoitus: Kalevi Lehmus ja Arto Mäkilä 2010.

Sarjat H/D 12-13, tiheikön läpi kuljettava reitti on nauhoitettu ja viitoitus on 
merkitty karttoihin.

Lähtö  Ensimmäinen lähtö on klo 11.  Matkat lähtöihin enintään 0,5  km. 
Viitoitukset alkavat opaspaalulta.
Lähtöluettelot Lähtöluettelot ovat nähtävillä kilpailukeskuksessa ja 
lähtöpaikoilla sekä Hiisirastin internet-sivuilla www.hiisirasti.fi

http://www.hiisirasti.fi/


Sarjat, matkat, rastien määrät ja lähdöt

Sarja Matka Rasteja Lähtö Sarja
Matk

a Rasteja
Läht

ö
D12 1940 7 2 H12 1940 7 2
D13 1770 7 2 H13 1770 7 2
D14 2070 9 1 H14 2070 9 1
D16 2400 9 1 H16 2800 10 1
D18 2810 9 1 H18 3570 14 1
D20 3060 11 1 H20 4000 12 1
D21 3590 12 1 H21 5460 16 1
D35 3060 11 1 H35 4490 16 1
D40 2810 9 1 H40 4230 15 1
D45 2810 9 1 H45 4020 12 1
D50 2400 9 1 H50 3500 11 1
D55 2400 9 1 H55 3410 12 1
D60 2090 10 1 H60 3060 11 1
D65 1620 8 2 H65 2680 11 1
D70 1620 8 2 H70 2060 8 1

H75 1620 8 2
H80 1620 8 2

Rastimääritteet Rastinmääritteet ovat irrallisina lähdöissä. Lähdössä ei ole 
kiinnitystarvikkeita tai suojuksia rastinmääritteille. Kartoissa on myös 
rastimääritteet.

Kilpailunumerot Kaikilla kilpailijoilla on kilpailunumerot. Kilpailunumerot ovat 
kilpailukeskuksessa opaspaalun läheisyydessä. Kilpailunumeroa tai sen osaa ei 
saa peittää. Omat hakaneulat mukaan. Numero luovutetaan maalissa.

EMIT-leimaus Kilpailussa on emitleimaus- ja -ajanottojärjestelmä. Emitin 
tarkistuslipukkeita on saatavissa lähdössä.
Emitkortteja on vuokrattavissa Infosta hintaan 3 euroa.  Palauttamattomasta 
kortista laskutamme 60 euroa. Numeron/nimen muutoksesta veloitamme 2 euroa.

Kilpailija vastaa Emitkorttinsa toimivuudesta ja siitä, että kortin numero on sama 
kuin lähtöluettelossa. Kortin tarkastusmahdollisuus on kilpailukeskuksen 
mallirastilla. Toimivia kortteja voi vuokrata infosta. Virheellinen emitnumero 
vaihdetaan infossa veloituksetta. 



HUOM! Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa toimivuudesta ja 
siitä että käyttää lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei 
tule tarkistamaan/varmistamaan kilpailijan kilpailukortin oikeellisuutta ennen 
lähtöä. Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista 
kilpailukorttia, suoritus hylätään (Suunnistuksen lajisääntö 11.518). Hylkäystä ei 
suoriteta H/D14 ja sitä nuoremmissa sarjoissa. Muutokset on ilmoitettava 
kilpailukeskuksen infoon ennen kilpailijan lähtöhetkeä

Leimaus Kaikissa sarjoissa on Emit -leimausjärjestelmä. Maastossa on erittäin 
paljon rasteja lähekkäin – muita tarkistaa koodi. 

Info-piste ja Emit -kortit  Kilpailukeskuksen info-piste hoitaa mm. ilmoittautumisiin 
liittyvät epäselvyydet ja Emit -kortteihin liittyvät asiat. Emit -kortin vuokrausvarauksen 
tehneet saavat kortin infosta. Vuokramaksu on 3 €/ kortti.  Nimen tai numeron muutos 2 
€ / kortti. Rikkinäisen Emit -kortin tilalle on infosta vuokrattavissa rajoitetusti uusia (3 €/ 
kpl ). Hävinneestä kortista peritään 60 €.

Rastiväliajat ovat saatavissa maaliintulon jälkeen infosta.

Mallirasti ja Emit -kortin toimivuus Mallirasti on nähtävissä 
kilpailukeskuksessa opaspaalun tuntumassa. Tarkista Emit -korttisi toimivuus 
mallirastin vieressä olevalla leimauslaitteella. Muista tarkistaa emitkortin 
toimivuus ennen lähtöön menoa - toimimattomalla emitkortilla ei pääse metsään.

Lähtöjen ohjeet Kaikki käyttävät kilpailunumeroita. Kilpailunumerot ovat 
kilpailukeskuksessa opaspaalun läheisyydessä. Lähtöpaikalla on lähtöluettelo, 
jossa on sarjoittain kilpailijoiden nimet, kilpailunumerot, emitnumerot ja lähtöajat. 

Rastimääritteet ja emit-varmistuslipukkeet ovat lähtöpaikalla. Lähdöstä 
myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat toimitsijalle.
Lähtö suljetaan 15 min sen viimeisen lähtöajan jälkeen. Lähdöissä ei ole 
käymälöitä.  

Lähtö 1

• 4 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailunumeron tarkastus. 
• 3 minuuttia ennen lähtöä kilpailukortin nollaus. 
• 2 minuuttia ennen lähtöä kilpailun mallikartta nähtävillä. H/D 14 

sarjalaisilla kartaan merkitty K-piste
• 1 minuutti ennen lähtöä siirtyminen karttaämpäreille. H/D14 sarjalaiset 

saavat ottaa oman sarjansa kartan ja tutustua rataan. 



• Lähtöhetkellä kilpailija ottaa kartan. Kilpailija vastaa itse siitä, että ottaa 
oikean kartan. Lähdöstä on lyhyt viitoitus K-pisteelle. 

Lähtö 2
• 5 minuuttia kilpailija kutsutaan, H/D12-H/D13 sarjalaisilla nähtävillä 

mallikartta jossa on K-piste. 
• 4 minuuttia ennen lähtöä kilpailunumeron ja lähtöajan tarkastus.  
• 3 minuuttia ennen lähtöä kilpailukortin nollaus. 
• 2 minuuttia ennen lähtöä kilpailija tutustuu mallikarttaan. H/D 12 

sarjalaisten kartassa on merkitty K-piste. 
• 1 minuutti ennen lähtöä siirtyminen karttaämpäreille. H/D12 sarjalaiset 

saavat ottaa oman sarjansa kartan ja tutustua rataan. 
• Lähtöhetkellä kilpailija ottaa kartan ja aloittaa suunnistuksen. K-piste 

sijaitsee lähdössä.
Maaliintulo Viimeinen rasti on sama kaikille sarjoille. Maaliviivalla on kaksi 
maalileimasinta, johon ajanotto päättyy. Maaliviivan jälkeen kilpailija kulkee 
leimauksen tarkistukseen. Keskeyttäneet kilpailijat toimivat samoin, mutta 
ilmoittavat leimantarkistuksessa keskeyttäneensä.

Karttoja ei kerätä maalissa pois. Kartan ja radan näyttäminen tai radan 
selostaminen toiselle kilpailijalle, joka ei ole vielä lähtenyt tai tullut maaliin, on 
sääntöjen kohdan 3.75 mukaan kielletty.

Itkumuuri  Kilpailukeskuksessa on itkumuuri, jossa kilpailijalla on mahdollista 
saada selvitys järjestelyissä tai kilpailussa ilmenneisiin virheisiin tai 
epäselvyyksiin.

Tulokset Tulokset tulevat taululle kilpailun etenemisen mukaan. Lopulliset 
tulokset www.hiisirasti.fi

Palkinnot AM mitalit jaetaan aluemestareille kello 13 alkaen. Muut palkittavat 
ilmoitustaululta. 
Pukeutumien, pesu ja käymälä Kilpailukeskus on aukealla pellolla. Vaatteiden 
vaihto maasto-oloissa. Pesupaikalle opastus opaspaalulta. Käymälät ovat 
kilpailukeskuksen vieressä. Muista, että lähdöissä ei ole käymälöitä.

Infopiste Kilpailukeskuksen Info-pisteessä hoidetaan ilmoittautumisten ja 
maksujen epäselvyydet, emit-asiat sekä muut kilpailijoiden osallistumiseen ja 
järjestelyihin liittyvät selvitykset. Infopisteessä sinulla on mahdollisuus saada 
väliaikatulosteet.

Muksula Kilpailukeskuksessa on Muksula. 

Ensiapu Kilpailukeskuksessa päivystää ensiapuryhmä.  



Ravintola Kilpailukeskuksen kahvilassa on saatavissa kahvia, teetä, pullaa, 
sämpylöitä, limsaa, makeisia ja grillimakkaraa.

Löytötavarat Löytötavarat kerätään kilpailupaikalla Info-pisteeseen. Kilpailun 
jälkeen niitä voi kysyä Riikka Tuuppa 050- 5225768

Kaksi esimerkkiä kartasta:

 

Tervetuloa 
Eura-Kauttuan Urheilijat

 


