
Kilpailuohjeet 
(Muutokset alustaviin kilpailuohjeisiin: oikominen sallittu, pariviestin numerot) 
 

SM-pyöräsuunnistuksen keskimatka ja pariviesti 10.-11.6.2017 Kouvolassa 
 
Säännöt  
Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja erillisohjeita sekä järjestäjien antamia 
ohjeita.  
 
Kilpailunjohto ja vastuuhenkilöt 
   Kilpailunjohtaja                    Heikki Kyyrönen, puh. 0458600606 
 Kilpailujen apulaisjohtaja Esko Turkka, puh. 0407269595 
 Tiedottaja                           Eveliina Hasu, puh. 0503410376 
                    SSL:n valvoja, TA                       Tapani Koskela, puh. 0404510670 
                    Ratavalvoja                         Petri Kiiskinen, puh. 0400720253 
                    Ratamestarit                        Ossi Karvonen (rm-ryhmän johtaja) 
                                                                  Sauli Pietikäinen, Jouko Vääränen 
                    Tuomarineuvosto               Mika Tervala, Rastivarsat, pj. 
    Kirsi Arvela, Lahden Suunnistajat-37, 
    Ossi Lakkala, Kuopion Suunnistajat 
 
 Opastus, paikoitus,   Antero Kalojärvi 
 Turvallisuussuunnitelma          Risto Salovaara 
 Kilpailutoimisto  Kirsi Kiiskinen 
 Kilpailukeskus, tulostaulu Mirka Suutari  
 Lähtö                                   Jarkko Tynys, puh. 0400763503 
 Maali                                    Mikko Kekki, puh. 0405176096 
 Tuloslaskenta                      Timo Harju 
 Kuuluttaja                            Petri Lindqvist 
 Palkinnot       Urpo Särkkä 
 Ensiapu                               Terhi Harjula 
 Tiedotus        Eveliina Hasu, puh. 0503410376 
 Ravintola                             Riikka Hillo 
 Kutsuvieraat                        Paula Kyyrönen   
 
Liikennesäännöt  
Kilpailijan on noudatettava yleisiä liikennesääntöjä liikkuessaan muun liikenteen kanssa 
yhteisillä kulkuväylillä. Kohtaavat kilpailijat väistävät toisiaan oikealta. Kilpailijan on 
kehotuksesta väistettävä takaa tulevaa nopeampaa kilpailijaa. Noudata erityistä 
varovaisuutta yleisten teiden ylityksissä ja risteysalueilla. Alikulkutunnelissa ajetaan oikeaa 
puolta. Vilkkaimmissa alikulkutunneleissa ja kadunylityksissä on liikenteenvalvojia, 
kilpailijoiden tulee noudattaa heidän ohjeitaan.  
  
Kilpailukeskus 
Molempien kilpailupäivien kilpailukeskus on Mansikka-ahon liikuntahalli Kouvolan 
kaupungin keskustassa. Mansikka-ahon liikuntahallilta löytyvät hyvät pukuhuone-, pesu- ja 
ravintolatilat kilpailijoiden käyttöön. Paikoitus on hallin viereisellä paikoitusalueella. 
 
 
 



Kilpailumaasto ja ajourat 
Kilpailumaasto on kaupungin keskellä olevaa liikunta-aluetta: pururatojen ja polkujen 
halkomaa kangasmaastoa. Alueelta toiselle pääsee turvallisesti teiden alitse kulkevien 
tunneleiden kautta. Noudata liikennesääntöjä ja varovaisuutta. 
 
Urille kaatuneet isot puut tai muut etenemistä hidastavat esteet ovat merkitty karttaan 
violetilla poikkiviivalla. 
 
Urat ovat pääosin leveydeltään molempiin suuntiin ajamisen mahdollistavia. Urilla liikkuu 
myös paljon ulkoilijoita. Niin kilpailijoita kuin ulkopuolisiakin kohdatessa noudattamalla 
oikeanpuoleista väistämistä ja varovaisuutta vältät haaverit.  
 
Urilta oikominen on sallittu. 
 
Asuttujen kiinteistöjen piha-alueille meneminen on hylkäyksen uhalla ehdottomasti 
kielletty. 
 
Kartta 
Alueen suunnistuskartta on muutettu pyöräsuunnistuskartaksi syksyn 2016 aikana ja 
polkujen ajokelpoisuutta on testattu syksyn aikana. Keväällä kartan ja maaston 
kulkunopeuden yhtenevyys on vielä tarkastettu ja samalla on pyritty saamaan 
uramerkintöjen ja maaston yhteneväisyys mahdollisimman tarkaksi. Suunnistuskartan 
symbolia hidastava maapohja (pystyvihreä) on käytetty. Kielletyt alueet ja reitit sekä 
etenemiseen vaikuttavat esteet on merkitty karttaan. 
 
Kartalla on pitkospuita ja ne on merkitty karttaan oheisen laisella 
symbolilla. Pitkospuut ovat melko huonokuntoisina hitaita ajaa.   
 
Molempina päivinä kaikissa sarjoissa on käytössä pyöräsuunnistuksen tulostekartta. 
Keskimatkalla 1:12 500 sarjoissa H15 - H60 ja D15 - D45 kokoa A4S (30x30 cm) sekä 
1:10 000 sarjoissa H65 - H75 ja D50 - D70 kokoa A4 (30x20 cm). Pariviestissä mittakaava 
on 1:7500 kaikissa sarjoissa ja kartan koko A4 (30x20 cm). Käyräväli on 5 m. 
 
Rastikoodit ovat tulostettu karttaan rastinumeroiden perään.  
 
Sarjoissa, joissa on kartanvaihto, kartat jaetaan lähdössä toisiinsa nidottuina. 
 
Kilpailukartat kerätään pois keskimatkan maalissa ja palautetaan heti viimeisen kilpailijan 
lähdettyä. 
 
Pariviestissä kilpailukartat kerätään pois ja palautetaan heti palkintosijojen selvittyä 
kaikissa sarjoissa. 
 
Rastit ja leimaus 
Mallirasti on kilpailukeskuksessa. 
 
Leimausjärjestelmä  
Kilpailussa käytetään EmiTag-leimausjärjestelmää. Kilpailijalle, joka ei ole ilmoittanut 
kilpailukorttinsa numeroa, varataan vuokrakortti. Vuokrakortin saa infosta ja siitä 



veloitetaan 5 €/päivä. Tutustu leimaukseen kilpailukeskuksen mallirastilla. Muista palauttaa 
vuokrakortti, palauttamattomasta vuokrakortista peritään 90 €:n maksu.  
  
Emit-numeron tarkistus  
Tarkista lähtöluettelosta, että EmiTag-korttisi numero on oikein. Virheellinen EmiTag-
numero on vaihdettava infossa ennen lähtöpaikalle siirtymistä. Väärällä EmiTag-numerolla 
maaliin leimauksesta seuraa hylkäys. EmiTag-numeron tarkistaminen on kilpailijan 
vastuulla.  
  
EmiTag-kortin toiminnan tarkistus  
Kilpailukeskuksessa on EmiTag-kortin tarkistuspiste mallirastin yhteydessä, opaspaalun 
vieressä. EmiTag-Kortin toimintakuntoisuuden toteaminen on kilpailijan vastuulla. Mikäli 
EmiTag-kortti ei toimi, käy hakemassa vuokrakortti infosta.   
 
Rastileimauksessa järjestäjä korostaa, että leimasintolppiin ei saa nojata tai muuten ottaa 
tukea. Leimaus onnistuu leimasinta koskettamatta jopa molemmilta puolilta tolppaa. 
Tutustu leimaukseen kilpailukeskuksen mallirastilla. Kilpailuun lainakortilla osallistuja, 
muista palauttaa kilpailukortti infoon välittömästi kilpailun jälkeen! 
 
Kaikki rastit ovat sijoitettu ajouran viereen. EmiTag-leimasinlaite on kiinnitetty 120 -130 cm 
korkeaan puutolppaan, rastilippu on leimasimen alapuolella.  
 
Rastikoodit ovat merkittynä leimauslaitteeseen sekä molempiin suuntiin ajouralla 
rastitolpan kylkiin. Kilpailukeskuksen mallirasti vastaa maastossa olevia rasteja. 
  
Lähdöt ja pariviestin vaihto 
Henkilökohtaisen kilpailun lähtö on Viitakummun urheilukentällä ja maali Mansikka-ahon 
hiekkakenttä. Viestin lähtöalue ja maali sijaitsevat Mansikka-ahon kentällä liikuntahallin 
välittömässä läheisyydessä. 
 
Keskimatkan lähtöön on keltainen kuitunauhaviitoitus, matkaa 1200 m.  
  
Kilpailijan on varmistettava EmiTag-kilpailukorttinsa toiminta mallirastilla opaspaalun 
vieressä. Maastoon kilpailija pääsee vain toimivalla lähtöluetteloon merkityllä 
kilpailukortilla.  
 
Ensimmäinen lähtö on lauantaina klo 12 ja sunnuntaina klo 10. 
 
 Keskimatkan lähtö tapahtuu seuraavasti: 
4 min; kilpailija kutsutaan lähtöön ja samalla tarkastetaan pyörä sekä varusteet 
           (pyöräilykypärän käyttö on kaikissa sarjoissa pakollinen) 
3 min; EmiTag-kilpailukortti nollataan (järjestäjillä on lähdössä varakortteja). 
2 min; kilpailija voi tutustua mallikarttaan 
1 min; kilpailija saa ottaa kartan 
0 min; lähtö tapahtuu lähtökellon merkkiäänestä 
 
Pariviesti: 
Pariviestin osallistujien nimet ja ajojärjestys sekä käytössä olevat omat EmiTag -
kilpailukortit on ilmoitettava Irman kautta la 10.6.2017 klo 18 mennessä. 
 



Toiminta viestin lähdössä: 
Lähdössä toimitaan kuuluttajan ja lähdön ohjeiden mukaisesti. Toimitsijat valvovat 
EmiTag-kilpailukortin nollaamisen lähtöön sekä vaihtoon mentäessä. 
 
Viestin lähtöaikataulu: 
10:00 D120, D80, D100, H80 
10:05 D140, H100, H140, H120 
12:00 H21, H20, H17 
12:05 D21, D20, D17 
 
12.15 kilpailun ulkopuolella ilman aikaa ajavat ei-seurajoukkueet 
 
Ensimmäisen osuuden kilpailijat kutsutaan lähtöalueelle 5 minuuttia ennen sarjan lähtöä ja 
kilpailijat asettuvat pyöriensä kanssa numerojärjestykseen lähdön toimitsijoiden ohjeiden 
mukaisesti. Kartat jaetaan kilpailijoille karttatelineelle väärinpäin. Lähtömerkin jälkeen 
kilpailija saa kääntää kartan, asettaa sen karttatelineeseen ja ajaa kilpailumaastoon K-
pisteen kautta. Varaslähdön ottanut joukkue hylätään. 
 
Toiminta viestin vaihdossa: 
Vaihtoon tuleva kilpailija ajaa maalin läpi (aika kirjautuu automaattisesti) ja jatkaa 
vaihtoalueelle, jossa vaihto tapahtuu käsikosketuksella vaihtopuomin yli. Seuraavan 
osuuden viestinviejä siirtyy karttatelineelle, ottaa oman numeronsa ja osuutensa mukaisen 
kartan telineestä ja ajaa K-pisteen kautta osuudelleen. Vaihtoon tullut kilpailija siirtyy 
välittömästi leimantarkastukseen ja luovuttaa karttansa maalin toimitsijoille. Vaihtoon tullut 
kilpailija siirtyy uudelleen vaihtoalueelle seuraavaa osuutta varten EmiTag-kortin 
nollauksen kautta. Jos oma kartta on vahingossa viety, niin vaihdon toimitsijalta saa uuden 
oman osuuden kartan; menetettyä aikaa ei hyvitetä lopputuloksissa. Pois kerätyt kartat 
luovutetaan takaisin kilpailun päätyttyä. 
 
Maalisuora on jaettu kahteen kaistaan; oikeanpuoleista kaistaa tullaan vaihtoon ja vasenta 
maaliin. 
 
Pyörien testaus ja verryttelyajo kilpailujen aikana on sallittu kilpailumaaston ulkopuolisilla 
poluilla ja pyöräteillä. Verryttelyalueina ennen lähtöä ovat keskimatkalla Viitakummun 
urheilukenttä ja viestissä Mansikka-ahon hiekkakenttä. 
 
Muu kuin kilpailusuoritukseen liittyvä liikkuminen on hylkäämisen uhalla kilpailumaastossa 
kielletty su 11.6.2016 klo 13 saakka.  
 
Maali  
Viimeiseltä rastilta viitoitus maaliin. Kilpailijan ajaessa maalilinjan yli hänen kilpailuaikansa 
kirjautuu automaattisesti. Maali suljetaan lauantaina klo 16 ja sunnuntaina klo 14.  
  
Keskeyttäneet  
Keskeyttäneiden kilpailijoiden on ilmoittauduttava maalissa.  
  
Kilpailunumerot  
Kilpailunumerot ovat noudettava infosta, josta saa myös kiinnitystarvikkeita. 
 



Sunnuntain pariviestissä on käytössä eri kilpailunumerot kuin lauantain keskimatkalla, 
joten kilpailunumerot kerätään pois molempina päivinä maalissa. 
 
Pariviestissä parittomilla osuuksilla käytetään numeroita 101-193 ja parillisilla numeroita 
201-293 paitsi sarja D21, joka käyttää numeroita 10-19 parittomilla osuuksilla ja 20-29 
parillisilla. Kartat on numeroitu 10-19 ja 101-193 sekä osuustunnuksin. 
 
Palauttamattomasta numerosta peritään 20 euron maksu 
 
Molempien päivien lähtöluettelot sarjoittain löytyvät tulostaululta sekä kisojen nettisivuilta: 
www.kouvolansuunnistajat.fi.  
 
Palkinnot  
Keskimatkan kilpailussa jaetaan mitalit kunkin sarjan kolmelle parhaalle. Sarjoissa H15-
H70 ja D15-D70 jaetaan lisäksi plaketit sijoista 4-6. Voittajat palkitaan myös 
kunniapalkinnoin. Pariviestissä jaetaan mitalit kolmelle parhaalle joukkueelle sekä lisäksi 
plaketit sijoista 4-6. Palkintojen jaosta ilmoitetaan kenttäkuulutuksella ja ne jaetaan 
opaspaalun luona. Sateisella säällä palkinnot jaetaan urheiluhallissa. 
  
Ensiapu  
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. Ensiavun yhteyshenkilö on Terhi Harjula (p. 044-
5362856). Kouvolan alueen yhteispäivystys toimii Pohjois-Kymen sairaalassa 
(Sairaalankuja 3C, 45750 Sairaalamäki, p. 0206151601). Kiireellisessä hätätilanteessa 
soita 112.  
 
 MUITA YLEISIÄ OHJEITA 
Kilpailutoimisto on avoinna lauantaina klo 10-16, sunnuntaina klo 8-14. 
 
Pyörien yösäilytys on järjestetty urheiluhallin tiloihin. Säilytystarpeesta on tehtävä ilmoitus 
kilpailutoimistoon. 
 
Muksulaa ei ole. Ennakkotilauksesta tiedottajalle järjestetään lapsenvahti.  
 
Pyörien pesupaikka on osoitettu kilpailukeskuksessa.  
 
Kilpailukeskuksessa P-alueella voi yöpyä lauantain ja sunnuntain välisen yön 
matkailuautoissa. Tarkemmat ohjeet kilpailutoimistosta.  
 
Kilpailualue ja –kartta ovat harjoitteluun käytettävissä sunnuntaina maalin sulkemisen 
jälkeen klo 16. Ratakarttoja voi ostaa sunnuntaina klo 13:n jälkeen 5,00 €/kartta 
kilpailutoimistosta, joka on avoinna klo 14:ään saakka. 
 
Kaikkia viestiratoja voi ajaa (ilman ajanottoa) muodostamalla kahden henkilön joukkueita 
ja ilmoittautumalla infoon lauantaina 10.6.2016 klo 16 mennessä (karttamaksu 30 
€/joukkue). Kaikkien ratojen yhteislähtö sunnuntaina klo 12.15.  
 
Kilpailijat kilpailevat omalla vastuulla. 
 
Toivotamme hyvää kilpailuonnea! 
Kouvolan Suunnistajat ry 


