
ALUSTAVAT KILPAILUOHJEET  
versio 3 - tarkista tulostaululta varsinaiset! 

Kymenlaakson maakunnallinen Nuorten Rasti-Cup (NRC) kilpailu Kouvolan 

Valkealassa 1.8.2016 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita.  

 

 

ORGANISAATIO  
Kilpailunjohtaja:  Hannu Peni  

Valvoja:    Urpo Särkkä  KS  

Ratamestari:  Mikael Lindén (HD13-18) ja Hannu Peni (RR-TR ja tutor) 

Lähtö:  Jyrki Hyyrynen, Mirja Puhakka, Teemu Puhakka  

Maali/ tulospalvelu:  Mikko Kekki 

Tiedotus: Hannu Peni  

Tuomarineuvosto: Nimetään paikalla olevista vanhemmista/huoltajista  

   pj _________________   jäsen ________________   jäsen ___________________ 

   

KILPAILUKARTTA   
Tulostekartta, 7/2016, 6-värinen, käyräväli 5 m, mittakaava 1:10000, A4 (suorat radat 

13-18) ja A5 (RR ja TR). 

Kartta on muovikotelossa. 

 

Vanha kartta on nähtävillä tulostaululla.  

 

MAASTO   
Kymenlaakson NRC:n kolmas osakilpailu suunnistetaan Paaskosken maastoissa 

Valkealassa. Maasto on hyväpohjaista polkujen halkomaa metsämaata pääosin 

pienehköillä korkeuseroilla, joka mahdollistaa reippaan vauhdin pitämisen. Alueella 

on karttaan merkittyjen selvien polkujen lisäksi heikohkojen polkujen ja ajourien 

verkostoa. Kilpailuradoilla polkuja pystyy hyödyntämään vauhdinpidossa ja 

reitinvalinnoissa, kunhan ottaa rastit tarkasti. Kilpailualueella on paikoin rasteja 

lähekkäin, joten muista tarkistaa rastikoodit!  

  

SARJAT JA RATAPITUUDET 

 

H18 4,8 km rasteja 12 D18 3,7 km rasteja 10 

H16 4,1 km rasteja 9 D16 3,1 km rasteja 9 

H14 2,4 km rasteja 8 D14 2,2 km rasteja 8 

H13 2,1 km rasteja 7 D13 2,1 km rasteja 7 

H12TR 1,3 km rasteja 7 D12TR 1,3 km rasteja 7 

H10RR 1,7/1,2 km  D10RR 1,7/1,2 km 

H9RR 1,7/1,2 km  D9RR 1,7/1,2 km 

H8RR 1,7/1,2 km  D8RR 1,7/1,2 km 

RR-radalla rasteja 6 (= RR1, RR2, RR3, RR4, RR5, RR6) 



 

 

KIELLETYT ALUEET 
Pihamaat ja kartalla olevat pistepellot ovat kiellettyjä alueita.  Kilpailumaastoon ei saa 

mennä muulloin kuin kilpailusuorituksen aikana. Kilpailukeskuksen ympärillä olevat 

kielletyt alueet on osoitettu kylteillä. 

  

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

 

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Kilpailussa käytetään Emit-leimaus-

järjestelmää. Tarvittaessa Emit-numeron muutokset tehdään infossa. Kilpailijan tulee 

tarkistaa kilpailukorttinsa toiminta mallirastin nollaleimasimella. Kilpailija on 

vastuussa korttinsa toimivuudesta ja oikeasta Emit-numerosta! Tarkista kortin 

toimivuus mallirastilla.  

   

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

Emit-kortit on palautettava infoon.  Palauttamatta jätetystä kortista peritään 70 €:n 

maksu. 

 

KILPAILUNUMEROT, EMIT-TARKISTUSLIPUKKEET JA 

RASTINMÄÄRITTEET 
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa, jotka ovat saatavilla kilpailukeskuksessa. 

Tarkistuslipukkeet ovat numeroiden vieressä. Kilpailunumero palautetaan maalissa. 

Palauttamatta jääneestä numerosta veloitetaan 20€. 

Rastimääritteet on painettu karttaan – erillisiä irrallisia määritteitä ei ole!  

 

LÄHTÖ JA LÄHTÖLUETTELO   
Ensimmäisten lähtö on klo 18.00. Kaikilla sarjoilla on sama lähtöpaikka. Lähtöön on 

matkaa 300 m kilpailukeskuksesta.  

Lähtöluettelot ovat nähtävissä tulostaululla ja netissä. 

 

LÄHDÖN TOIMINTA JA KILPAILUN KULKU 
 

5 min. ennen lähtöä kilpailijat kutsutaan lähtökarsinaan, jossa on mallikartat nähtävillä.

 RR ja TR sarjalaisille mallikartassa on ratapainatus ja muilla Kpiste.  

4. min ennen lähtöä tarkistetaan emitnumerot, emitnumeron infossa muuttaneiden  

tulee tuoda saamansa muutosilmoitus mukanaan lähtöön  

3 min. ennen lähtöä on Emitnollaus.  

2min. ennen lähtöä RRsarjalaiset saavat kartan, ja toimitsija opastaa heitä.  

Muilla sarjoilla mallikartta nähtävillä.  

1min. ennen lähtöä TR12, 13, 14, 16 ja 18 sarjalaiset ottavat kartan oman sarjansa  

ämpäristä.  

Kpiste on lähtöpaikalla.  

Kilpailija vastaa siitä, että hän saa itselleen kuuluvan kartan – tarkista sarjan tunnus.  

  



Lisäohje RR-sarjat 

Kilpailukartta on kooltaan A5 ja se annetaan 2 minuuttia ennen lähtöä. Opas antaa 

neuvoja. RR-radalla on rasteja 6 kpl. Viimeinen rasti on yhteinen muiden sarjojen 

kanssa ja siinä ovat koodit 100 ja RR6. Kilpailija saa siinä leimata kummassa tahansa 

leimasimessa. Rastilla on myös kaksi rastilippua. 

 

RR-reitin viitoituksena TR-reitin tukena on maastossa kulkeva yhtenäinen valkoinen 

muovinauha. Rastireitin rastit ovat viitoituksen varrella. RR-radan rasteilla ovat 

tunnukset RR1, RR2, RR3, RR4, RR5 ja RR6 sekä rastilipuissa että leimasimissa. 

Kilpailija saa väärästä tai puuttuvasta leimauksesta 10 min lisäajan kutakin virhettä 

kohden. Mallirasti lähtöpaikalla. 

 

 

MAALI 
Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. 

 

Kilpailussa on yksi viimeinen rasti, jossa ovat koodit 100 ja RR6. Kilpailija saa 

leimata kummassa tahansa leimasimessa. Rastilla on myös kaksi rastilippua. 

Viimeiseltä rastilta on lyhyt viitoitus maaliin ja sitä on noudatettava. Kilpailussa on 

käytössä maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen kilpailija menee tarkastukseen, jossa 

luetaan kilpailukortti. Maali suljetaan viimeisen kilpailijan saavuttua maaliin tai 

viimeistään klo 21.00. Väliaikatulosteen saa infosta.  

Karttoja ei kerätä pois maalissa - muistakaa Reilu Peli! 

 

KESKEYTTÄNEET   
Keskeyttänyt kilpailija tulee maaliin, leimaa maalilinjalla ja ilmoittaa 

keskeyttämisestään emit-kortin tarkastuksessa.  

 

TULOSTAULU 
Sijaitsee kilpailukeskuksessa.  

 

PALKINTOJEN JAKO 
Palkintojen jako suoritetaan mahdollisimman pian tulosten selvittyä. Seuraa 

kuulutusta. Palkintojen jako tapahtuu kilpailukeskuksessa.  

Kilpailussa palkitaan kolme parasta jokaisesta sarjasta.  

Kaikki RR-sarjalaiset palkitaan.  

 

RAVINTOLA  
Kilpailukeskuksessa palvelee kisaravintola.  

 



ENSIAPU 
Sijaitsee kilpailukeskuksessa. 

 

PAIKOITUS 
Hyvinvointikeskuksen pysäköinti- ja piha-alueilla kilpailukeskuksen välittömässä 

läheisyydessä. 

 

KILPAILUKESKUS 
Kilpailukeskus on Valkealan Hyvinvointikeskuksen (entisen sairaalan) parkkialueella. 

Tiloissa toimii SPR:n ylläpitämänä pakolaiskeskus – otathan asukkaat ja heidän 

turvallisuutensa huomioon!  

Opastus VT15 Valkealanväylän ja Teollisuustien risteyksestä. Katso "opastuksen 

alkupiste NRC 1.8.2016" Kouvolan karttapalvelusta > linkki 

Kilpailukeskuksen osoite on Sairaalantie 7-11, Kouvola. 

 

Hauskoja suunnistushetkiä ja rastien löytämisen riemua! 

Kouvolan Suunnistajat 

http://kartta.kouvola.fi/ims/?layers=Opaskartta&cp=6755620,27487176&z=4&title=Opastus%20NRC%201.8.2016

