
KILPAILUOHJEET  
 
Kymenlaakson Nuorten rasti-cup suunnistuskilpailu 25.5.2015 Vahterossa Kouvolassa.  
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita.  
 
KILPAILUN ORGANISAATIO  
Kilpailunjohtaja: Katarina Nikkinen  
Valvoja: Urpo Särkkä  
Ratamestarit: Sauli Pietikäinen, TR- ja RR-radat Marttiina Joensuu  + Ossi Karvonen 
Lähtö: Tero Ojala  
Maali ja tulokset: Mikko Kekki  
Tiedotus: Katarina Nikkinen  
Kuulutus: Petri Lindqvist  
Kilpailutoimisto: Saija Lassila  
Pysäköinti: Veikko Velling  
Ensiapu: Päivi Kekki 
Kanttiini: Erika Ojala  
Tuomarineuvosto: nimetään paikan päällä 
 
Kilpailukartta  
Suunnistuskartta, päivitetty 4/2015. Kartan mittakaava 1:10 000, RR-ja TR-sarjoissa 1:7500. 
Käyräväli on 5 metriä. Kartta on muovikotelossa. Kartan koko on A4.  
 
Maasto  
Maasto on polkurikasta ulkoilumaastoa. 
 
Rastit, leimausjärjestelmä ja kilpailukortit Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa. 
Kilpailussa käytetään emit - leimausjärjestelmää. Tarvittaessa emit -numeron korjaus tehdään 
infossa. Tarkista kortin toimivuus mallirastilla (nollaleimasin).  
Kilpailukortin voi vuokrata infosta (3 €). Vuokratut kortit palautetaan samaan paikkaan. 
Palauttamatta jääneestä kortista peritään 50 € maksu.  
Näytöllisessä kilpailukortissa rastin koodina näkyy emitin sisäinen koodi, joka ei aina ole sama 
kuin rastin oikea koodi.  
 
Lähdöt ja lähtöluettelot  
Ensimmäinen lähtö on klo 18.00. Lähtöluettelot ovat nähtävissä tulostaululla sekä 
lähtöpaikalla. Lähtöihin on viitoitus kilpailukeskuksesta.  
Lähtöön on matkaa 600m.  
 
Kilpailunumerot, tarkistuslipukkeet ja rastinmääritteet  
Kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Kilpailunumerot ovat kilpailukeskuksessa, omat 
hakaneulat. Kilpailunumero pitää palauttaa maalissa. Kilpailukortin tarkistuslipukkeet ovat 
saatavilla lähtöpaikalla. Rastimääritteet on painettu karttoihin.  
 
  



Lähtöjen toiminta  
 
Viisi (5) minuuttia ennen lähtöä kilpailija kutsutaan lähtöön, jossa on emit -kortin nollaus sekä 
kilpailunumeron ja lähtöajan tarkistus. Kilpailija on itse vastuussa emit-numeronsa 
oikeellisuudesta ja emit -numeronsa infossa muuttaneiden on esitettävä muutostodiste 
lähtöhenkilöille. Numerotarkistuksen jälkeen on lähtöalueella nähtävillä mallikartta. Minuutti 
ennen lähtöä kilpailija siirtyy oman karttansa viereen. Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. 
Myöhästyneet ilmoittautuvat lähtöalueella olevalle myöhästyneiden toimihenkilölle.  
 
H/D12TR, H/D13 ja H/D14  
Kilpailija kutsutaan lähtöön viisi minuuttia ennen varsinaista lähtöä, jonka jälkeen on nähtävillä 
mallikartta, johon on piirretty K-piste. H/D12TR –sarjoissa mallikartassa on oman  
sarjan ratapainatus ja järjestäjän puolesta on paikalla opastaja, joka tarvittaessa ohjaa TR –  
suunnistajaa tutustumaan karttaan ja rataan.  
Neljä minuuttia ennen lähtöä kilpailija kutsutaan emit - kortin nollaukseen, kilpailu- ja emit -
numeron sekä lähtöajan tarkistukseen. Kilpailukartta annetaan minuutti ennen lähtöä.  
 
H/D10RR, H/D9RR, H/D8RR ja HDRR-saattaja 
RR -sarjan kilpailija kutsutaan lähtöön viisi minuuttia ennen varsinaista lähtöä, jonka jälkeen 
hän saa tutustua mallikarttaan, johon on piirretty kilpailurata. Kilpailija saa halutessaan 
neuvoja järjestäjäseuran oppaalta. Kilpailija kutsutaan neljä minuuttia ennen lähtöä emit -kortin 
nollaukseen, kilpailu- ja emit -numeron sekä lähtöajan tarkistukseen. Kilpailukartta annetaan 
kaksi minuuttia ennen lähtöä. Opas antaa neuvoja. Viitoituksena on maassa kulkeva 
yhtenäinen valkoinen muovinauha. Rastireitin rastit ovat viitoituksen varrella. Kilpailija saa 
väärän leimauksen vuoksi 10 minuutin lisäajan kutakin virheellistä leimausta kohti.  
 
Maali  
Kilpailussa on yksi viimeinen rasti, jossa on koodit 100 ja RR. Kaikki sarjat voivat leimata 
kummalla leimasimella tahansa.  
Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin. Kilpailussa 
käytetään maalipistettä (rastilippu), jolla kilpailijan on leimattava. Maalileimauksen jälkeen 
kilpailija jatkaa leiman tarkastukseen, jossa luetaan kilpailukortti. Epäselvissä 
leimaustapauksissa kilpailija siirretään sivuun selvitystä varten.  
Karttoja ei kerätä pois.  
Kilpailunumero palautetaan maalissa. Palauttamatta jääneestä numerosta veloitamme 20 
euroa. Mahdollisesti metsään kadonneesta numerosta tehdään heti maaliin tultua numeroiden 
kerääjälle ilmoitus, jolloin numeroa ei katsota palauttamatta jätetyksi.  
 
Keskeyttäneet  
Keskeyttänyt kilpailija tulee maaliin, leimaa maalilinjalla ja ilmoittaa keskeyttämisestään 
kilpailukortin tarkastuksessa.  
 
  



Matkat  

Sarja Matka Rastien lukumäärä 

H/D RR ja HDRR-saattaja 1,6 km / 2,5 km  6 

H/D TR 1,6 km 7 

H/D 13     2,5 km 8 

H14 3,3 km 10 

D14 3,0 km 9 

H16 3,9 km 14 

D16 3,7 km 12 

H18 4,8 km 14 

D18 4,2 km 12 

 
Tulokset 
Tulokset julkaistaan tulostaululla. Väliaikatulosteen saa infosta.  
Kilpailun jälkeen tulokset väliaikoineen julkaistaan seuran nettisivulla 
www.kouvolansuunnistajat.fi. Tarjolla on myös reittihärveli.  
 
Pukeutuminen, käymälät ja peseytyminen  
Pukuhuoneet, peseytyminen ja WC:t koulun tiloissa. Nastareissa ei sisätiloihin. 
 
Palkintojen jako  
Palkintojen jako on heti tulosten selvittyä. RR-sarjalaiset sekä RR-saattaja-sarjalaiset saavat 
osallistumispalkinnon maaliin tultuaan.  
 
Ravintola  
Kilpailukeskuksessa palvelee kisakahvila. Tarjolla kahvia, pikkupurtavaa, makkaraa ja juomia.  
 
Ensiapu  
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste.  
  
Paikoitus  
Paikoitus koulun viereisellä kentällä kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä.  
 
 
 
Kouvolan Suunnistajat 


