
Suunnistusviestien kilpailukutsu 2016 

Avoimet Kymenlaakson Maakunta-, nuoriso- ja puulaakiviestit 

Aika: su 14.8.2016 klo 13.00 

Paikka: Liisakarhunmäki, Jokelan teollisuusalue, Valkeala, osoite: Liisakarhuntie, Kouvola 

Opastus ja paikoitus: VT15 (Valkealanväylän/Valkealantien) ja Jyrääntien risteyksestä   
(ks. linkki opastuksen lähtöpisteeseen).  Paikoitus kilpailukeskuksen lähistöllä teollisuus-
hallin pihalla ja Viherpeukalot puutarhan pysäköintialueilla (huomioikaa asiakkaat ja muut 
käyttäjät). 

Maasto: Vaihteleva Kymenlaaksolainen suunnistusmaasto, joka sopii mainiosti loppu-
kesän viestikisailujen tuntuman hakuun.  Maastossa on sopivasti polkua ja hyväkulkuista 
mänty- ja sekametsää sekä vaihtelevaa maastoa. Korkeuserot ovat maltilliset. 

Osanottomaksut: Maakuntaviesti 40 euroa, nuorisoviesti 30 euroa ja puulaakiviesti 20 
euroa. Osanottomaksut on maksettava ilmoittautumisten yhteydessä IRMA-palvelussa. 
Sähköpostitse ilmoittautuessa maksu suoritetaan välittömästi ilmoittautumisen 
yhteydessä Kouvolan Suunnistajien tilille: FI75 5750 0120 2124 45 

Ilmoittautumiset: IRMA-ilmoittautumispalvelun kautta; jos ei ole mahdollista, niin 
sähköpostilla (Emit-numeroiden kera) osoitteella: han6mich@gmail.com (Hannu Peni). 
Ilmoittautumiset viimeistään pe 12.8.2016 klo 24.00 mennessä;  muutokset 
juoksujärjestyksiin ja Emit-numeroihin kisakeskuksessa ennen viestejä klo 12.30 
mennessä. 

Osanotto-oikeus: kilpailijoilta ei vaadita suunnistuksen kilpailulisenssiä. 

Kartta: 1:10000, 8/2016 tulostekartta. Kartta ja kuntosuunnistusten ratoja on näkyvillä 
netissä Kouvolan Suunnistajien reittihärvelissä: http://kouvolansuunnistajat.fi/cgi-
bin/reitti.cgi  katso esim. KS Yökuppi 19.10.2015 tai KS-iltarastit 8.9.2015 

Leimaustapa: Emit-leimaus kaikissa sarjoissa/viesteissä. Kaikille niille, jotka eivät ilmoita 
Emit-numeroa, varaamme vuokrakortin hintaan 5 euroa. Maksu lainakortista maksetaan 
infoon korttia noudettaessa. 

Lähtö: Yhteislähtö sarjoittain klo 13.00 alkaen 

Toimihenkilöt: Kilpailunjohtaja Jorma Laukkanen, ratamestarit Petteri Rankinen ja Hannu 
Peni 040 5136446, tulospalvelu Lars Forsblom  

Lisätietoa ja tiedustelut: Internetissä KS:n sivuilla kouvolansuunnistajat.fi/kilpailu tai 
puhelimitse 040 5136446. 

Viestikohtaiset tiedot seuraavalla sivulla!  
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Maakuntaviesti 

Kilpailijat suunnistavat oman seuransa tai kuntansa joukkueessa. Joukkueessa on oltava 
molempia sukupuolia. Osuuksittain ikärajoituksia sukupuolittain seuraavasti: 

1. osuus: nainen tai -H18 tai H50- 
2. osuus: -D16 tai D45- tai -H14 tai H60- 
3. osuus: avoin 

4. osuus: nainen tai -H16 tai H50- 
5. osuus: avoin 

Viestin osuudet ovat ovat pituudeltaan lyhennettyjä keskimatkoja ja ohjeajoiltaan 1., 2. ja 
4. osuuden osalta noin 20-25 min, sekä 3. ja 5. osuuksilla noin 25-30 min. Kaikilla 
osuuksilla on hajonta. 

Nuorisoviesti 

Nuorisoviesti (12TR-10RR -10RR -12TR) on neliosuuksinen, joka koostuu kahdesta 
rastireitti- ja kahdesta tukireittiradasta. Joukkueessa pitää olla vähintään yksi tyttö. 
Tukireittiosuuksilla on hajonta. Järjestäjän luvalla "viimeiset" koottavat joukkueet voivat 
olla koostumukseltaan erilaisia (esim. 3 x RR ja TR), jotta kaikki halukkaat pääsevät 
juoksemaan. 

Puulaakiviesti 

Kaikille avoin 3-osuuksinen viesti. Osuuspituudet n. 3 km. Joukkueiden kokoonpanoille ei 
ole rajoituksia. 

Tervetuloa nauttimaan viestisuunnistuksesta!  

Kouvolan Suunnistajat 

 
Kutsun versio 2 – muutokset keltaisella korostettuna! 


