
KILPAILUOHJEET  
 

Avoin Kaakon alueen nuorten rastiviesti (ANRV) Kouvolan Sippolassa 11.8.2015 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita.  

 

 

ORGANISAATIO  
Kilpailunjohtaja:  Carita Espo  

Valvoja:    Mikko Tani KS  

Ratamestari:  Eveliina Hasu 

Lähtö/ vaihto:  Mirja Puhakka, Teemu Puhakka, Jukka Sakki  

Maali/ tulospalvelu:  Mikko Kekki 

Kilpailutoimisto:  Maria Espo  

Kuulutus:  Petri Lindqvist  

Tiedotus: Hannu Peni  

Ensiapu: Hilla Puhakka 

Tuomarineuvosto: Nimetään paikalla olevista vanhemmista/huoltajista  

    

   

KILPAILUKARTTA   
Tulostekartta, 8/2015, 6-värinen, käyräväli 5m, mittakaava 1:10000, A4 (14 ja 16) ja  

A5 (10RR ja 12TR) 

Kartta on muovikotelossa. 

 

Kartta on nähtävillä lähdössä.  

 

MAASTO   
ANRV kilpaillaan vuoden 2015 KevätSuunnistuksen maastoissa Sippolassa. Maasto 

on kovapohjaista metsämaata, joka mahdollistaa reippaan vauhdin pitämisen. Vaikka 

maastossa polkuverkosto on suhteellisen pieni, kilpailuradoilla polkuja ja metsäteitä on 

hyödynnetty mahdollisimman paljon. Kilpailualue on pinta-alaltaan pieni, joten 

maastossa on paljon rasteja lähekkäin. Muistathan tarkistaa rastikoodit!  

  

 

SARJAT JA RATAPITUUDET 

 

H/D14  2.2 km          D14  2 km  

RR     1.7/ siimari 2.3 km  

TR      1.4 km  

H/D16 3.5 km            D16  3.3 km  

Hajonta osuuksilla 1 ja 4 (14 ja 16) 

 

 



KIELLETYT ALUEET 
Pihamaat ja kartalla olevat pistepellot ovat kiellettyjä alueita.   

  

RASTIT, LEIMAUSJÄRJESTELMÄ JA EMIT-KORTIT 
Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa.   

 

Kilpailussa käytetään emit-leimausjärjestelmää. Joukkueet ilmoittavat käytettävät 

emit-kortit osuuksittain Irmaan tai tuntia ennen viestiä kirjallisesti kilpailutoimistoon.  

Kaikki kilpailijat tarkastavat lähtöluettelosta oman emit-kilpailukorttinsa numeron.  

Emit-numeron korjaus tehdään infossa. Virheellisellä emit-numerolla ei saa 

lähtölupaa! Tarkista kortin toimivuus mallirastilla.  

   

Emit-numeron ilmoittamatta jättäneille järjestäjä varaa emit-kortit (5€/kpl). 

Lainakorttia käyttävillä on lähtöluettelossa emit-numeron jälkeen L-kirjain.  Lainatut 

emit-kortit kerätään leimantarkastuksen yhteydessä pois.  Palauttamatta jätetystä 

kortista peritään 70 €:n maksu.  

   

 

LÄHTÖ JA LÄHTÖLUETTELO   
Viestin lähtö on klo 18.00.  Yhteislähtö tapahtuu kilpailukeskuksesta.  

Lähtöluettelot ovat nähtävissä tulostaululla.  

 

KILPAILUNUMEROT, EMIT-TARKISTUSLIPUKKEET JA 

RASTINMÄÄRITTEET 
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa.  Jokaiselle joukkueelle on varattu neljä 

kilpailunumeroa. Käyttö osuuksittain seuraavasti: 

 

I-osuus numerot 101- 

II- osuus numerot 201- 

III- osuus numerot 301- 

IV- osuus numerot1-  

 

Kilpailunumerot ja emit-tarkistusliuskat saa infosta kilpailukeskuksesta.  

Rastimääritteet on painettu karttaan ja rastin koodi on rastinumeron yhteydessä 

rastiympyrän läheisyydessä osuuksilla 1, 3 ja 4 (14, 12TR ja 16). Omat hakaneulat 

mukaan! 

 

HUOM! Kilpailukartat palautetaan kilpailunumeroita vastaan.  

   

LÄHTÖTOIMINNOT 
Kilpailu alkaa yhteislähdöllä klo 18:00. Kilpailijat päästetään kartoille 5 minuuttia 

ennen lähtöä. Emit-kilpailukortit nollataan lähtöpaikalla.   

 

Kilpailu lähtee käyntiin kuuluttajan merkistä. Mallikartat ovat nähtävillä 

lämmittelyalueella.  

 



Muista, että kilpailet sillä emit-kortilla, mikä on etukäteen ilmoitettu järjestäjille.  

Väärällä kortilla kilpailleet hylätään. 

  

 

KILPAILUN KULKU 
Kilpailussa käytetään hajontaa osuuksilla 1 ja 4. Ole tarkkana, että leimaat omalla 

rastillasi! Viimeisen rastin jälkeen kilpailija käy vielä maalileimauksella, jonka jälkeen 

kartta palautetaan toimitsijalle.  

 

Maalileimauksen jälkeen kilpailija jatkaa karttatelineelle, josta hän ottaa joukkueensa 

numerolla varustetun seuraavan osuuden. Kartta ojennetaan seuraavan osuuden 

juoksijalle vaihtopuomilla. Tämän jälkeen kilpailija käy leimantarkistuksessa ennen 

suorituksen päättymistä.  

 

Viestiä jatkava kilpailija kirjautuu sisään samalla, kun nollaa Emit-korttinsa toimitsijan 

kanssa.  Lähtevä kilpailija odottaa vaihtoa vaihtopuomin ja K-pisteen välisellä 

alueella.   

 

RR-osuudella jokaisesta puuttuvasta leimasta joukkue saa 10min aikasakon. Muilla 

osuuksilla puuttuva leimaus johtaa hylkäykseen.   

 

Ankkuriosuudella sijoituksen määrää maaliviiva - ei loppuleimaus.  Ankkurit, käykää 

tutustumassa maaliviivan sijaintiin jo ennen kilpailun alkamista.   

 

Kilpailija vastaa siitä, että hän saa itselleen kuuluvan kartan – tarkista joukkueen 

numero ja osuus. Jos karttatelineeltä puuttuu oman joukkueen kartta, ilmoita asiasta 

karttatelineen toimitsijalle. Toimitsija antaa varakartan kilpailunumerosi mukaan 

(hajonta).    

  

 

MAALI 
Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. 

 

Kilpailussa on yksi viimeinen rasti, jossa ovat koodit 100 ja RR7. Kilpailija saa 

leimata kummassa tahansa leimasimessa. Rastilla on myös kaksi rastilippua. 

 

YHTEISLÄHTÖ 
Kun molemmista sarjoista on saatu kolme parasta joukkuetta maaliin, kilpailua 

jatketaan normaalisti vielä noin 20min, jonka jälkeen vaihto suljetaan. Tämän jälkeen 

loput joukkueet käyvät kuuluttajan ohjeiden mukaan nollaamassa kilpailukorttinsa. ja 

siirtyvät kartoille. Kuuluttaja antaa lähtömerkin. 

  

 

KESKEYTTÄNEET   
Keskeyttänyt kilpailija tulee maaliin, leimaa maalilinjalla ja ilmoittaa 

keskeyttämisestään emit-kortin tarkastuksessa.  



   

 

WC:T ja PESEYTYMINEN   
WC:t sijaitsevat kilpailukeskuksessa. 

 

Orijärven uimaranta (Orijärvenkuja 28, Sippola) on 2km:n päässä kilpailukeskuksesta. 

Kilpailukeskuksessa ei ole peseytymismahdollisuutta.  

 

TULOSTAULU 
Sijaitsee kilpailukeskuksessa.  

 

PALKINTOJEN JAKO 
Palkintojen jako suoritetaan mahdollisimman pian tulosten selvittyä. Seuraa 

kuulutusta. Palkintojen jako tapahtuu kilpailukeskuksessa.  

Kilpailussa palkitaan kolme parasta joukkuetta kummastakin sarjasta esinepalkinnoin.  

Lisäksi kolme parasta KaaSun joukkuetta kummastakin sarjasta palkitaan AM- 

mitalein.  

Kaikki RR-sarjalaiset palkitaan.  

 

RAVINTOLA  
Kilpailukeskuksessa palvelee kisaravintola.  

 

ENSIAPU 

Sijaitsee kilpailukeskuksessa. 

 

PAIKOITUS 
Kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. 

 

KILPAILUKESKUS 
Kilpailukeskus on Hirvelän tanssilavalla ja sen parkkialueella. Tanssilavan alue on 

aidattu. Aitaa ei saa ylittää – kulje portista. Tanssilavan katokselliset sisätilat ovat 

käytettävissä, mutta niihin ei saa mennä nastareissa!  

Kilpailukeskuksen osoite on Onnenmäentie 60 b, Kouvola. 

 

Hauskoja suunnistushetkiä! 

Kouvolan Suunnistajat 


