
SM-VIESTI, RYHMÄ 2
KILPAILUOHJEET

Päätoimihenkilöt
Kilpailunjohtaja Markku Autio
Ratamestarit Markku Virtala, Teemu Nukki, Päivi Autio
Kilpailukeskus Vesa Koskinen
Lähtö Jarkko Leppimäki
Maali Timo Nurmi

Tulospalvelu Risto Kivinen
Tulostaulu Jukka Sillanpää
Kuulutus Harri Koski ja Janne Kempas
Palkintojen jako Sari Koskinen
Info Mari Autio
Kutsuvierasisäntä Ville Toikka

Tiedotus Kauko Hakala
Ravintola Jussi Salminen
Liikenne ja paikoitus Veikko Aaltonen
Turvallisuus 
Ensiapu Yläneen ensivaste, Sirpa Pinomäki
Muksula Tuire Nukki
Kilpailun suojelija Eversti Eero Pyötsiä, PORPR kom.

Valvojat
Kilpailun valvoja (TA) Juhani Jetsonen, SSL
Ratavalvoja Olli Mäkipää MS-52

Tuomarineuvosto
Puheenjohtaja Jyrki Lammila LaJy
Jäsen Kalervo Mattila RasKa
Jäsen Jaana Pietilä-Annala KangSK

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita. 

Kilpailumaasto 

Kilpailualue rajoittuu lännessä vuoden 2005 FIN 5 maastoon. Maasto on 
suunnistuksellisesti vaativaa, jossa on nopeakulkuisia avokallioalueita ja vastaavasti 
hidaskulkuisia pienipiireisiä kallioalueita. Mäkialueiden väleissä on paikoin etenemistä 
hidastavia harvennushakkuualueita. Näkyvyys on pääosin hyvä.

Kartta
Kilpailukartta on 6-värinen, mittakaava 1:10 000, käyräväli 5 m, offset-painettu 9/2009. 



Kartan on tehnyt Ari Salonen. Kartan koko on A4S. Kartat ovat muovisuojuksessa. Kartta 
on nähtävissä lähtö- ja vaihtokarsinassa. Kartat kerätään vaihtoon ja maaliin saapuneilta 
kilpailijoilta viimeisten kilpailijoiden yhteislähtöön saakka, jonka jälkeen kartat saa noutaa 
kuuluttajan ohjeiden mukaisesti. Kilpailualueesta ei ole ollut aikaisemmin 
suunnistuskarttaa. Viereisestä maastosta oleva kartta on nähtävissä kilpailukeskuksen 
ilmoitustaululla. 

Sarjat, osuuspituudet (km) ja lähtöajat

H35 6,8 – 7,0 10.00
H40 5,4 – 5,4 10.00
H45 5,2 – 5,3 10.10
H50 4,6 – 4,7 10.10
H55 4,3 – 4,5 10.20
H60 3,8 – 3,8 10.10
H65 3,6 – 3,7 10.20
H70 2,4 – 2,5 10.20
H75 2,0 – 2,1 10.10
D35 4,3 – 4,5 10.00
D40 3,8 – 3,8 10.20
D45 3,6 – 3,7 10.00
D50 2,4 – 2,5 10.00
D55 2,4 – 2,5 10.10
D60 2,0 – 2,1 10.20
D65 2,0 – 2,1 10.00

Osuuspituuksiin sisältyy viitoituksia noin 470 metriä. 

Kielletyt alueet

Kilpailumaastoon saa mennä vain kilpailusuorituksen aikana. Kiellettyjä alueita ovat piha-
alueet, viljellyt pellot ja kartalle erikseen kielletyksi alueeksi merkityt alueet. 

Paikallistien 204 käyttö verryttelyyn on kielletty. Verryttelyä varten on varattu peltoalue 
kilpailukeskuksen eteläpuolelta (samalla myös P-alue). Alue on merkitty kilpailukeskuksen 
opaskarttaan. 

Lisenssi
Kilpailuun hyväksytään vain ne kilpailijat, joiden suunnistuksen kilpailulisenssi on 
ilmoittautumishetkellä maksettu. 

Juoksujärjestysten muutokset
Muutokset on ilmoitettava viimeistään lauantaina 19.9. klo 18.00 mennessä kisasivujen 
ilmoittautumispalveluun tai Sastamalassa ryhmä 2:n SM-keskimatkalla olevaan SM-
viestin-infopisteeseen klo 16.00 mennessä. Jos joukkue haluaa muuttaa 
juoksujärjestystään edellä mainittujen aikojen jälkeen, juoksujärjestyksen voi muuttaa 
kilpailukeskuksen infossa kilpailupäivänä klo 8.30 mennessä 20 euron maksua vastaan. 
Joukkue, joka ei ilmoita juoksujärjestystä annettujen ohjeiden mukaisesti, ei saa 
lähtölupaa. Muussa kuin ilmoitetussa järjestyksessä juokseva joukkue hylätään. 

Kilpailunumerot



Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Kilpailunumerot ja hakaneulat noudetaan infon 
läheisyydessä olevasta itsepalvelupisteestä. Kilpailunumeroihin on painettu joukkueen ja 
osuuden numeron lisäksi viivakoodi. Tarkista, että otat oikean numeron. Hakaneulat pitää 
palauttaa järjestäjille kilpailun jälkeen ennen vaihtoalueelta poistumista. Numeroita ei 
kerätä pois. 

Mallirasti
Mallirasti on opaspaalun luona, jossa on myös Emit-kortin tarkistusleimasin. 

Leimausjärjestelmä ja vuokrakortit
Kilpailussa käytetään Emit- leimausjärjestelmää. Samaa Emit-korttia saa käyttää vain yksi 
kilpailija. Tarkista Emit-korttisi toimivuus etukäteen mallirastin vieressä olevassa 
tarkistuspisteessä. Tarvittaessa Emit-kortteja on lainattavissa infosta (vuokra 3 €). 
Vuokrakortit palautetaan kilpailun jälkeen infoon. Palauttamatta jätetystä Emit-kortista 
peritään 60 euroa. 

Emit tarkistusliuskat ja rastimääritteet
Emit-kortin tarkistusliuskan kilpailijat ottavat infon yhteydessä olevasta kilpailunumeroiden 
noutopaikasta. Emit-tarkistusliuskaan tulee kirjoittaa joukkueen numero ja osuus. 

Rastimääritteet on painettu karttoihin. 

Lähtöryhmät
Klo 10.00: H35, H40, D35, D45, D50, D65 

Klo 10.10: H45, H50, H60, H75, D55 

Klo 10.20: H55, H65, H70, D40, D60

Lähtö
Lähtö on kilpailukeskuksessa. Kilpailijoiden on kuljettava lähtöön/vaihtoon mennessään 
Emit- sisäänlukupisteen kautta, jossa Emit-kortin numero luetaan 
tulospalvelujärjestelmään ja Emit-kortti nollataan. Vältä ruuhkaa ja siirry ajoissa 
lähtöpaikalle. Lähtölaukaus ammutaan haulikolla. Varaslähdön ottaneet joukkueet 
hylätään. Lähdöstä/vaihdosta on viitoitus K-pisteelle. 

Vaihto 
Vaihtoalueelta ei saa poistua Emit-sisäänluvun jälkeen ennen omaa kilpailusuoritusta. 
Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus vaihtoon. Vaihtoon tuleva kilpailija leimaa vaihdossa, 
antaa karttansa toimitsijalle, ottaa itse karttatelineestä joukkueensa seuraavan osuuden 
suunnistajan kartan ja antaa sen seuraavan osuuden viestinviejälle sekä siirtyy tämän 
jälkeen leimantarkistukseen. Väärän kartan ottaneen joukkueen suoritus hylätään. 
Kilpailija, jonka kartan joku toinen on ottanut, saa kartan vaihtoalueella olevalta 
varakarttatoimitsijalta. Aikahyvitystä varakartan hakemisesta ei anneta. 

Maali 
Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin. Joukkueen loppusijoituksen ratkaisee 
maalilinjan ylitysjärjestys. Loppukiritilanteessa sijoituksen ratkaisee tarvittaessa 
maalituomari. Maali suljetaan klo 14.30. 



Keskeyttäneet
Keskeyttäneet ilmoittautuvat maalin toimitsijalle. Myös loukkaantumistapauksessa pitää 
tehdä ilmoitus keskeytyksestä maalin henkilöstölle. 

Yhteislähtö 
Kuuluttajan ohjeiden mukaan järjestetään klo 13.00 yhteislähtö niille kilpailijoille, jotka eivät 
ole siihen mennessä päässeet maastoon tai joukkueen suoritus on keskeytynyt tai hylätty. 
Vaihto suljetaan 10 minuuttia ennen yhteislähtöä. Seuraa kuuluttajan ohjeita.

Info
Info sijaitsee kilpailukeskuksessa. Mari Autio, puh. 050-5414519. Tiedottaja Kauko Hakala, 
puh. 0400-834085. 

Pukeutuminen, pesu ja WC:t
Pukeutuminen tapahtuu kenttäolosuhteissa. Pesupaikka sijaitsee paikallistien 204 
itäpuolella koulun pihapiirissä. WC:t ovat kilpailukeskuksessa. Pesupaikan sekä WC:n 
sijainti selviää kilpailukeskuskartasta ja viitoitukset näihin paikkoihin alkavat opaspaalulta. 
Noudata varovaisuutta ylittäessäsi paikallistietä 204!

Huoltoteltat
Seurojen huoltoteltoille on varattu oma alue. Katso opaskartta. 

Ravintola
Kilpailukeskuksessa on kisaravintola, josta on saatavana lämmintä ruokaa, kahvia, 
kahvileipiä, makkaraa ja virvokkeita.

Muksula 
Muksula sijaitsee kilpailukeskuksen läheisyydessä olevan koulun pihapiirissä. Opastus 
koululle alkaa opaspaalulta.

Ensiapu
Ensiapu on kilpailukeskuksessa maalin läheisyydessä. Maastossa on ensiapupiste 
karttaan merkityssä paikassa. 

Palkinnot
Palkinnot jaetaan kaikkien sarjojen mitalijoukkueitten selvittyä. Seuraa kuuluttajien ohjeita. 
SM-mitalit jaetaan kunkin sarjan kolmen parhaan joukkueen jäsenille ja erikseen seuran 
mitali. Lisäksi jaetaan kunniapalkinnot voittajajoukkueiden jäsenille. 

Hyvää kilpailuonnea!

Yläneen Kiri

Köyliön Lallit



Säkylän Varuskunnan Urheilijat


