
Avoin Kaakon AM-sprintti, Kymenlaakson Sähkösprintti, lauantaina 12.9.2015 
Pioneeripuistossa Korialla 

 

KILPAILUOHJEET 
 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä (sprinttisääntöjä päivitetty 2.6.2015) ja järjestäjän ohjeita. 

 

Kilpailun organisaatio 

Kilpailunjohtaja:  Urpo Särkkä, puh. 0400 553464, urpo.sarkka(at)storaenso.com 

Valvoja:   Asko Karjalainen, Iitin Pyrintö. 

Ratamestari:   Jukka Sakki 

Tiedottaja:   Kirsi Kiiskinen, puh. 044 2204168, kirsi.kiiskinen(at)gmail.com 

Lähtö:  Hannu Töyrylä 

Maali ja tulokset:  Mikko Kekki 

Kilpailutoimisto:  Ulla Säde 

Pysäköinti ja ohjaus:  Veikko Velling 

Ensiapu:   Katja Luoma puh. 040 5182635 

Kahvio:  Piia Säyriö 

Tuomarineuvosto: Timo Väyrynen KyS pj 

  jäsen 1 

  jäsen 2     

 

Kartta 

Sprinttisuunnistuskartta 1:4000 käyräväli 2,5 m, tulostekartta, A4S. Kartoitus 9/2015 Asko Määttä. Kartta 

on muovikotelossa. Maastossa olevat frisbeekorit ja penkit on merkitty rastimääritteisiin erikoiskohteina.  

 

Kilpailualue ja maasto 

Sprintti kilpaillaan Korian taajaman ja pioneeripuiston alueella.  Korkeuseroja on erittäin vähän ja radat 

kulkevat suurelta osin avoimilla puistomaisilla kentillä tai liike- ja kerrostalojen pihoilla. Kymijoen rannan 

läheisyydessä on lyhyt metsäinen polkuosuus. Kilpailualueen katuja ei ole suljettu, joten kaduilla ja 

parkkipaikoilla on kilpailun aikana liikennettä.  

 

Muutamissa paikoissa kilpailualueelle on muovinauhaa selventämässä kiellettyä kohdetta tai sen reunaa. 

Esim. pensasaita, josta ei saa kulkea läpi, mutta jossa erottuu selvästi harvempi kohta, on selvyyden vuoksi 

merkitty maastossa muovinauhalla. Näitä nauhoja ei ole merkitty karttaan. 

 

Kaikki radat kulkevat alikulkutunnelin kautta, jossa on noudatettava liikennesääntöjä ja oikeanpuoleista 

liikennettä. 

 

Kilpailuasu ja jalkineet  

Kilpailuasu vapaa, piikkareiden käyttö on kielletty, jalkinesuositus lenkkitossu tai nappulapohjainen 

maastojuoksutossu. 

 

 

  



Sarja ja radat  

pituus suoraan / lyhintä mahd. reittiä 

Sarja Matka Rasteja  Sarja  Matka Rasteja 

H12 2,0 / 2,4 km 12 D12 2,0 / 2,4 km 12 

H14 2,2 / 2,6 km 15 D14 2,2 / 2,6 km 15 

H16 2,4 / 3,1 km 15 D16 2,2 / 2,6 km 15 

H18 3,0 / 3,9 km 23 D18 2,8 / 3,5 km 18 

H20 3,3 / 4,4 km 24 D20 3,0 / 3,9 km 23 

H21 3,3 / 4,4 km 24 D21 3,0 / 3,9 km 23 

H35 3,3 / 4,4 km 24 D35 3,0 / 3,9 km 23 

H40 3,0 / 3,9 km 23 D40 2,8 / 3,5 km 18 

H45 3,0 / 3,9 km 23 D45 2,8 / 3,5 km 18 

H50  2,8 / 3,5 km 18 D50 2,4 / 3,1 km 15 

H55 2,8 / 3,5 km 18 D55 2,4 / 3,1 km 15 

H60 2,4 / 3,1 km 15 D60 2,2 / 2,6 km 15 

H65 2,4 / 3,1 km 15 D65 2,2 / 2,6 km 15 

H70 2,2 / 2,6 km 15 D70 2,2 / 2,6 km 15 

H75 2,2 / 2,6 km 15 D75 2,2 / 2,6 km 15 

 

Mallirasti ja leimaus 

Mallirasti on nähtävissä kilpailukeskuksessa. Kilpailussa käytetään Emit-leimausta. 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). Muutokset on ilmoitettava kilpailukeskuksen infoon ennen 

kilpailijan lähtöhetkeä. Lainakortit (5€) voi noutaa infosta, jonne ne on myös palautettava kilpailun jälkeen. 

Palauttamattomasta lainakortista peritään 70 €. 

 

 

Kilpailunumerot, tarkistuslipukkeet ja rastimääritteet 

Kilpailijat käyttävät kilpailunumeronumeroita (omat hakaneulat). Numerot ovat saatavilla 

kilpailukeskuksessa. Tarkistuslipukkeet ovat numeroiden vieressä. Kilpailunumero palautetaan maalissa.  

Rastimääritteitä ei ole kartassa. Kartassa on rastiympyrän vieressä rastin numero, mutta ei rastitunnusta. 

Rastimääritteet ovat irralliset ja ne ovat saatavilla lähdössä. Huom ! Omat kiinnitystarvikkeet. 

 

 

 

Kielletyt alueet 

Huomioikaa sprinttikartan kielletyt kohteet (kuva vieressä).  

Näitä kohteita ei saa ylittää, alittaa tai muuten käyttää. 

Kerrostalojen pihoissa on esim. matalia istutuksia, jotka on merkitty 

tummanvihreällä värillä. Ne ovat "läpipääsemätöntä kasvillisuutta", 

ja vaikka teoriassa niiden yli pystyisi hyppäämään, se on kiellettyä. 

 

Kielletyiksi merkittyjä teitä on lupa ylittää suojateitä pitkin vain alla 

olevien kuvien mukaisista muovikartioilla merkityistä kohdista. 



Näissä paikoissa on liikenteenohjaajia. Kiellettyjä teitä ei siis saa ylittää suojateitä pitkin jos ylityspaikkaa ei 

ole merkitty karttaan ylityspaikan merkillä, eikä maastoon kartioilla. Kielletyn tien vieressä kulkevaa 

jalkakäytävää tai pyörätietä saa käyttää. 

 

 

 
 

 

Jos kilpailija ylittää kielletyn tien muualta kuin merkitystä kohdasta, 

kilpailija hylätään. Teiden ylityksissä on noudatettava erityistä 

varovaisuutta. Kiellettyjä alueita valvotaan ja kielletyn alueen 

ylittäminen johtaa hylkäykseen. 

 

Huomatkaa, että suojatiemerkinnät ovat paikoin kuluneet. 

 

Toivomme, että etenkin lasten vanhemmat muistuttavat lapsiaan siitä, 

että kilpailijat juoksevat normaalin liikenteen seassa ja varovaisuutta 

pitää noudattaa: ennen suojateiden ylityksiä pitää katsoa molempiin suuntiin, pihoilta ei saa juosta suoraan 

kadulle, kukkapenkkien yli ei saa hyppiä jne. 

 

 

Lähtö 

Lähtöön on matkaa noin 500m. Lähtöön johtaa sini-valkoinen viitoitus, joka alkaa kilpailukeskuksesta. 

Lähtöön mentäessä on noudatettava järjestäjän osoittamaa reittiä. Lähtökarsina on lähtöön johtavan 

kevyenliikenteenväylän ja kadun risteyksen takana. Kilpailija ei saa ylittää kadulla olevaa suojatietä, joka 

toimii kutsulinjana, ennen lupaa. 

 

Kilpailijat saavat kartan lähtöhetkellä paitsi sarjat D/H12 minuuttia ennen lähtöä.  D/H14 sarjoissa 

kilpailukartta nähtävissä lähtökarsinassa. Lähtökarsinaan kutsutaan 4 min ennen lähtöä, jolloin kilpailija saa 

ylittää suojatien. K-pisteeseen ei ole viitoitusta. K-piste on lähdön välittömässä läheisyydessä. 

 

Toiminta lähdössä: 

4 min Kilpailijat kutsutaan lähtöön, suojatien saa ylittää. 

3 min Emit-nollaus. 

2 min Sarjoissa H/D14 kilpailukartta nähtävissä 

1 min Sarjat D/H12 saavat kartan 

 



Verryttely 

 

 

Verryttely on mahdollista lähtöön johtavalla 

kevyenliikenteenväylällä ja kevyenliikenteenväylällä, joka on 

junaradan pohjoispuolella, katso oheinen kuva.  

 

Varo muuta liikennettä. 

 

 

 

 

 

 

 

Yleisörasti ja viimeiset rastit 

Kilpailukeskuksen viereisellä ns. paraatikenttäalueella on useita yleisörasteja. Aluetta ei ole aidattu tai 

muuten rajattu. Lähtöön kuljetaan tämän alueen läpi, vain viitoitusta pitkin. Viitoitukselta ei saa poistua 

paraatikentän alueella. Älä häiritse kilpailijoita suorituksen aikana. Kannustaa saa!  

 

 

Maali 

Maaliin johtaa viitoitus viimeiseltä rastilta. Kilpailussa käytetään maalileimausta. 

Maalileimauksen jälkeen siirrytään suoraan leimantarkastukseen. Virheelliset ja puutteelliset leimaukset 

käsitellään heti leimantarkistuksen jälkeen. Karttoja ei kerätä pois maalissa. Muista reilu peli. 

 

 

Keskeyttäneet 

Keskeyttänyt kilpailija leimaa maalissa ja ilmoittaa keskeyttämisestään tarkastuksessa. 

 

Tulokset 

Tulokset julkaistaan ilmoitustaululla. Kilpailun jälkeen tulokset julkaistaan kisasivuilla. 

 

Palkintojen jako 

Palkintojen jako aloitetaan heti tulosten selvittyä. AM kilpailussa jaetaan mitalit ja avoimessa kilpailussa 

parhaat palkintaan. 

 

Ravintola 
Kisakeskuksessa palvelee kisaravintola ja grilli. 
 
Ensiapu 
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste puh 040 5182635 
 

Vessat ja peseytyminen:  
Kilpailukeskuksessa on WC:t, mutta ei peseytymismahdollisuutta. Maksullinen 
peseytymis/uintimahdollisuus Korian uimahallissa osoite: Jaakkolankuja 4-6 Koria, viimeisen lähdön jälkeen. 
Etäisyys kilpailukeskuksesta noin 1 km ja maksu 4,50 €/hlö. 
 



Kilpailukeskus ja opastus: 
Kilpailukeskus Korian pioneeripuistossa (osoite Pioneeritie 1, Kouvola). Opastus teiden 359 (Anjalantie) ja 
364(Koriantie) risteyksestä (liikenneympyrä) ja Vt 6:lta 7 km Kouvolasta Helsinkiin (Korian ABC:n risteys) 
sekä tie 364 Korian sillalta. Ajoaika kaikista paikoista noin 5 min. 
 
Kuntosuunnistus: 
Kilpailukeskuksessa kuntosuunnistus noin klo 14-15 karttamaksu 6€. 
 
Jokainen kilpailee omalla vastuullaan. 

 

Hyvää kilpailuonnea! 

 

 

Kouvolan Suunnistajat ry 

 


