
Kaakon Alueen Nuorten Rasticup (ANRC) 18.6.2018 Kouvolassa. 

 
Kilpailuohjeet ovat alustavat, lopulliset ovat nähtävillä kilpailukeskuksessa. 

NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT JA OHJEET 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita. SSL:n lajisäännöt löytyvät 

Suomen Suunnistusliiton internetsivuilta www.suunnistusliitto.fi  

ORGANISAATIO 

Kilpailunjohtaja: Vili Laukkanen 

Ratamestarit: Jorma Laukkanen, Ossi Karvonen 

Ratavalvoja: Hannu Peni 

Tulospalvelu: Mikko Kekki 

Lähtö: Jyrki Hyyrynen 

Maali: Mikko Kekki 

Info: Iina Laukkanen 

Kuulutus: Petri Lindqvist 

Ensiapu: Terhi Harjula 

Opastus, pysäköinti ja turvallisuus: Hannu Töyrylä 

Ravintola: Erika Tammilehto  

 

Tuomarineuvoston puheenjohtaja: Jorma Laukkanen, KS 

Tuomarineuvoston jäsen: nimetään kisapaikalla 

Tuomarineuvoston jäsen: nimetään kisapaikalla 

 

MAASTO 

Maasto on vaihteleva kaupungin lähimaasto. Maasto on nopeakulkuinen ja polkuja on runsaasti. 

KILPAILUKARTTA JA RASTIMÄÄRITTEET 

Tulostekartta, mittakaava 1: 7 500, käyräväli 5 m, tulostettu 06/2018. Kilpailukartta on nähtävissä 

lähtöpaikoilla. 

Kartan koko on A4 ja RR- ja TR-sarjoilla A5. 

Kartat ovat muovikotelossa. Rastimääritteet ovat kartoissa, ei irrallisia rastimääritteitä. 

INFO 

Vuokratut Emit-kortit noudetaan kuittausta vastaan kilpailukeskuksen infosta. Kaikki 

ilmoittautumisia, lähtöaikoja ja Emit -kortteja ym. koskevat asiat hoidetaan infopisteessä. 

 

KIELLETYT ALUEET 

Kilpailijoita muistutetaan lajisääntöjen mukaisista kielletyistä alueista (3.61, 3.62 ja 3.64) ja niiden 

rikkomisen merkityksestä kilpailusuoritukseen (4.62). Kilpailija saa mennä kilpailumaastoon vain 

kilpailusuoritustaan tekemään. 

http://www.suunnistusliitto.fi/


 

SARJAT, MATKAT JA RASTIT 

Sarja                                                Matka                                             Rastit 

H18                                                  4,1                                                    13 

H16                                                  3,8                                                    12 

H14                                                  3,1                                                    11 

H13                                                  2,8                                                    11 

H12TR                                             1,2                                                    7                         

H10RR                                             2,3 (1,4)                                           7 

H9RR                                               2,3 (1,4)                                           7 

H8RR                                               2,0 (1,2)                                           7 

D18                                                  3,8                                                    12 

D16                                                  3,5                                                    12 

D14                                                  3,1                                                    11 

D13                                                  2,8                                                    11 

D12TR                                             1,2                                                    7 

D10RR                                             2,3 (1,4)                                           7 

D9RR                                               2,3 (1,4)                                           7 

D8RR                                               2,0 (1,2)                                           7 

HDRRS                                            2,0 (1,2)                                           7 

  

KILPAILUNUMEROT 

Kaikissa kilpailusarjoissa käytetään kilpailunumeroita. Kilpailunumerot ovat saatavissa 

kilpailukeskuksessa. Omat kiinnitystarvikkeet. Emit-tarkistuslipukkeita on saatavissa 

kilpailunumeroiden läheisyydessä.  

KILPAILUKORTIT 

Kilpailijat ovat itse vastuussa Emit-kilpailukorttiensa toimivuudesta ja siitä, että he käyttävät 

ilmoittautumisen yhteydessä mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tarkista kilpailukorttien 

numeroita ennen lähtöä. 

Kilpailukortit luetaan järjestelmään maalin läheisyydessä ennen kilpailusuoritusta. 

Kilpailukortin numeron vaihtamisesta ei veloiteta. Muutosilmoitus on tehtävä kirjallisesti 

kilpailukeskuksen infoon ennen kilpailun alkua. Emit-kortin numeroa ei voi muuttaa enää lähdössä. 

Niille, joiden Emit-kortin numeroa ei ole ilmoitettu järjestäjä varaa lainakortin, jota on käytettävä 

kilpailussa. Lainakortit (vuokrahinta 5 euroa/kortti) ovat noudettavissa kilpailukeskuksen infosta, 

jonne ne on myös palautettava kilpailun jälkeen. Palauttamattomasta lainakortista peritään 80 euron 

maksu.  

LÄHTÖ 

Kilpailussa on käytössä yksi lähtöpaikka kilpailukeskuksen läheisyydessä, matkaa noin 100 metriä. 

Kaikki kilpailusarjat lähtevät samasta lähtöpaikasta. 



Lähtöalueella ovat nähtävissä myös lähtöluettelot oman lähtöajan tarkistamista varten. 

Lähtökarsinan toiminnot: 

5 min ennen lähtöä: kuulutetaan lähtöaika ja nimet ja tarkistetaan numerot. 

4 min ennen lähtöä: RR- ja TR-sarjojen mallikartat ratoineen ovat nähtävissä. Muiden sarjojen 

mallikartat ilman ratoja ovat kilpailijoiden nähtävissä (kartassa K-piste on merkitty ja se on samalla 

lähtöpaikka). 

3 min ennen lähtöä: Emit-korttien nollaus. 

2 min ennen lähtöä: RR-suunnistaja saa kartan ja häntä opastetaan. TR-suunnistaja tutustuu 

mallikarttaan, jossa on hänen ratansa. Muiden sarjojen mallikartat ilman ratoja ovat kilpailijoiden 

nähtävissä (kartassa K-piste on merkitty ja se on samalla lähtöpaikka). 

1 min ennen lähtöä: RR-suunnistaja tutustuu saamaansa karttaan ja rataan. TR-suunnistaja ottaa 

kartan ja tutustuu rataansa. H/D 13-, H/D14-sarjojen kilpailijat ottavat karttansa ja tutustuvat rataan. 

Lähtöhetki: Kilpailijat lähtevät maastoon.  

RR1-rata (H/D9 ja H/D10 RR) on merkitty maastoon maassa kulkevalla keltaisella muovinauhalla. 

RR2- rata (H/D8 RR ja Saattajasarja) reitin alkuosa on merkitty maastoon valkoisella 

muovinauhalla. RR-radat yhtyvät rastilla kolme, josta eteenpäin on keltainen muovinauha. Rastilla 

3 on opastaja, joka varmistaa, että kaikki RR-ratalaiset lähtevät oikeaan suuntaan ja tietävät missä 

ovat. 

”Toisen” RR-radan alkuosa on piirretty karttaan katkoviivalla. Oma RR-rata on piirretty karttaan 

yhtenäisellä oranssilla viivalla. 

Viimeisellä rastilla sekä yleisörastilla on kaksi leimasinta, joilla kummallakin voi leimata, toisessa 

RR-tunnus ja toisessa muiden sarjojen numerotunnus. Rasti on sama kaikkien muiden sarjojen 

kanssa. Maalissa leimataan maalileimaus.  

Viitoituksen välittömässä läheisyydessä voi olla muitakin kuin tukireitin ja rastireitin rasteja, joten 

muista tarkistaa koodi aina ennen leimausta. Väärällä rastilla leimaaminen ei haittaa, jos leimaat 

kaikilla oman ratasi rasteilla oikeassa järjestyksessä. Rastireitillä puuttuvasta leimasta kilpailijaa ei 

hylätä, vaan kilpailija saa suoritukseensa 10 minuuttia lisäaikaa. 

MAALI 

Viimeisiltä rasteilta on viitoitus maaliin, matkaa 150 metriä. Viimeinen rasti on yhteinen kaikilla 

sarjoilla, myös rastireitillä. Kaikissa sarjoissa kilpailusuoritus päättyy maalileimaukseen. 

Karttoja ei kerätä maalissa. Muista reilu peli - sääntöjen mukaan kartan näyttäminen toiselle 

kilpailijalle ennen suoritusta on kiellettyä! 

Itkumuuri on maali-/tulostoimiston yhteydessä.  

LÄHTÖAJAT 

Lähtölistat julkaistaan kilpailujen internet–sivuilla ja kilpailukeskuksen tulostauluilla. 

 

KESKEYTTÄNEET 

Keskeyttäneet kilpailijat tulevat normaalisti maaliin ja ilmoittavat toimitsijoille keskeytyksestä. 

 



RASTIT 

Rastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin. Mallirasti on opaspaalun läheisyydessä. 

 

YLEISÖRASTI 

Kaikilla sarjoilla on sama yleisörasti, joka sijaitsee kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. 

Yleisörastille ja viimeiselle rastille on vapaa pääsy niin kilpailijoilla kuin huoltajilla. Näillä 

molemmilla rasteilla saa leimata millä tahansa leimasimella. 

ENSIAPU 

Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. 

TULOKSET 

Tulokset toimitetaan tulostauluille kilpailun etenemisen mukaan. Viralliset tulokset ja 

väliaikatulokset ovat nähtävillä KS:n nettisivuilla. Live-tulospalvelun osoite ilmoitetaan 

tulostaululla. 

 

PALKINTOJEN JAOT 

Kaikkien sarjojen palkinnot jaetaan kuulutettuna. Kolmelle parhaalle pokaalit. Rastireittisarjoissa 

kaikki kilpailijat saavat osallistumispalkinnot. 

PUKEUTUMINEN, PESEYTYMINEN JA WC:T 

Pukeutuminen tapahtuu kilpailukeskuksessa maasto-olosuhteissa; rajoitetusti katettua tilaa 

käytettävissä. Pesua ei ole järjestetty. WC:t ovat kilpailukeskuksessa. 

 

OPASTUS JA PYSÄKÖINTI 

Kilpailukeskus: Kouvolan hyppyrimäet. Opastuksen alku: Vuorikatu 1, Kouvola. Tässä pysäköinti, 

josta viitoitus kilpailukeskukseen. Etelästä Kouvolan keskustasta tultaessa Kauppalankadulla 

rakennus- ja tietyömaasta johtuen poikkeukselliset liikennenjärjestelyt, joiden vuoksi noudatettava 

erityistä varovaisuutta. 

 
Pysäköinti: Ilmainen pysäköinti kilpailukeskuksen läheisyydessä Oikeus- ja Poliisitalon 

välittömässä läheisyydessä.  

  

KISARAVINTOLA 

Kisaravintolassa on tarjoilla kahvia, teetä, juomia, sämpylää, makkaraa. 

MUKSULA 

Ei muksulaa. 

 

TURVALLISUUS 

Kilpailukeskuksessa hyppyrimäet. Mäkiin ja alastulorinteille meneminen ei ole sallittua. 

MAKSUTAPAHTUMAT 

Kaikki järjestäjälle kilpailukeskuksessa suoritettavat maksut (mm. emit-vuokrat, ostot ravintolan 

myyntipisteistä) on maksettava käteisellä. Pankki- tai luottokortit eivät käy maksuvälineiksi. 

 

LÖYTÖTAVARAT 

Löytötavarat kerätään kilpailupaikalla infoon. Kilpailun jälkeen niitä voi tiedustella numerosta 

040 746 0088. 

  

Menestystä kilpailuun! 

https://maps.google.com/?q=Vuorikatu+1&entry=gmail&source=g

