
     
 

Avoin Kaakon AM-sprintti, Kymenlaakson Sähkösprintti, lauantaina 8.9.2018 
Kouvolan Anjalassa  

KILPAILUOHJEET 
 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita. 

 

Kilpailun organisaatio 

Kilpailunjohtaja:  Urpo Särkkä, puh 0400 553464, urpo.sarkka@storaenso.com 

Valvoja:   Visa Sippu, Inkeroisten Terho 

Ratamestarit:   Heikki Kyyrönen ja Marko Uotila 

Tiedottaja:   Eveliina Hasu puh 050 3410376, eveliina.hasu@gmail.com 

Lähdöt:  Jyrki Hyyrynen ja Hannu Töyrylä 

Maali ja tulokset:  Mikko Kekki 

Ensiapu:   Terhi Harjula puh 044 5362856 

Tuomarineuvosto: Petri Kotro KaaRa pj 

  Hannu-Pekka Pukema RR 

  Anniina Heikkinen VeVe 

 

Kartta 

Sprinttisuunnistuskartta 1:4000 käyräväli 2,5 m, tulostekartta, kartan koko lähdöstä 1 A3 ja lähdöstä 2 A4. 

Kartoitus 2018 Marko Uotila. Kartta on muovikotelossa.   

 

Kilpailualue ja maasto 

Radat sijoittuvat joissakin sarjoissa Kymijoen molemmille puolille. Stora-Enson alue on joen itäpuolella ja 

Nuorisokeskuksen alue on joen länsipuolella. 

 

Maasto on pääosin hoidettua puistomaista aluetta. Radoista 15-25% kulkee helppokulkuisessa 

taajamametsässä. 

 

Nuorisokeskuksen alueella on maastossa runsaasti heidän omiin aktiviteetteihin liittyviä rastilippuja, 

viitoituksia ja tiedotuslappuja. Ihan jokaisen rastilipun juurelle ei suinpäin kannata juosta. 

 

VAROITUKSET: 

ROMURAUTAA YM: Etenkin käytöstä poistettujen maatalousrakennusten ympäristössä on jonkin verran 

sekalaista betoni-, puu- tai rautaromua. Kulkekaa niillä seinävierustoilla silmät avoinna. 

 



LIIKENNE: Stora-Enson alueella on lauantainakin katuverkolla liikennettä, joka on melko hiljaista. 

Viitoitettuja kadun ylityksiä ei ole eikä suojateiden käyttö ole pakollista. Kuitenkin varovaisuus on tärkeää 

aina asvaltilla liikkuessa. 

 

HARMAA ROUVA: Kartanon kummitus ei ratamestarille näyttäytynyt, joten hänestä ei nyt ole syytä 

varoitella😊 

 

Kilpailuasu ja jalkineet  

Kilpailuasu vapaa, piikkareiden käyttö on kielletty, jalkinesuositus nappulatossu tai nastari. 

 

Sarjat ja radat  

Erillinen liite ”Matkat ja rastien määrä sarjoittain”. 

 

Mallirasti ja leimaus 

Mallirasti on nähtävissä kilpailukeskuksessa. Kilpailussa käytetään Emit-leimausta. Kilpailija on itse 

vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää lähtöluettelossa mainittua 

kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tule tarkistamaan/varmistamaan kilpailijan kilpailukortin oikeellisuutta 

ennen lähtöä. Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista kilpailukorttia, suoritus 

hylätään (Suunnistuksen lajisääntö 11.518). Muutokset on ilmoitettava kilpailukeskuksen infoon ennen 

kilpailijan lähtöhetkeä. Lainakortit (5€) voi noutaa infosta, jonne ne on myös palautettava kilpailun jälkeen. 

Palauttamattomasta lainakortista peritään 70 €. 

 

Kilpailunumerot, tarkistuslipukkeet ja rastimääritteet 

 

Kilpailijat käyttävät kilpailunumeronumeroita (omat hakaneulat). Numerot ovat saatavilla 

kilpailukeskuksessa ja palautetaan maalissa.  

Tarkistuslipukkeet ovat numeroiden vieressä.   

Rastinmääritteet painettu karttaan. Erilliset rastimääritteet ovat saatavilla lähdössä hiukan ennen omaa 

lähtöaikaa. 

 

Kielletyt alueet 

Kartalla on useita erikseen merkittyjä kiellettyjä alueita. Kartasta ilmenee myös, onko alueen reunalla 

nauhoitus. Lisäksi tontit, ylipääsemättömät aidat ja jyrkänteet ym. sprinttikartan merkit sisältävät kieltoja 

näiden ylittämiseen tai näillä liikkumiseen. Ilmoitustaululla on näistä merkeistä kuva. 

 

Useista pensas- ja puuaidoista pääsee kyllä läpi, mutta näiltä osin säännön noudattamista valvotaan 

pistokokein ja rikkomuksen tehneitä kuvataan hylkäyspäätöksen tueksi. Erityisesti huomautetaan 

Nuorisokeskuksen labyrintissä käyville sarjoille, että aidan raosta tai aidan alta ei saa oikaista. Kaikki 

labyrintin seinät ovat tällaisia ei ylitettäviä aitoja. Labyrinttiin sisälle on vain yksi sallittu kulkuaukko. 

 

Lähtöpaikat sarjoittain 

Lähtö 1:n sarjat: D16, D18, D20, D21, D35, D40, D45, H16, H18, H20, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60, 
H65 
 
 
Lähtö 2:n sarjat: D12, D14, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, H12, H14, H70, H75, H80 
 

 

http://kouvolansuunnistajat.fi/wp-content/uploads/2018/09/AM2018_matkat_ja_rastit.pdf?x78390


 

Lähtö 

Ensimmäinen lähtö klo 12 

Lähtöön 1 on matkaa 1.1 km. Viitoitus kulkee kilpailualueen keskellä, joten siltä ei saa poiketa. Lähtöön 

kuljetaan patosiltaa pitkin noin 400 metriä. Kapeissa kohdissa lähtöön menevät väistävät vasemmalle 

puolelle vastaan juoksevia kilpailijoita. 

 

Lähtö 2 on aivan maalialueen vieressä. 

 

Lähdön 1 sarjat suunnistavat molemmilla alueilla ja kartan koko on A3. 

Lähdön 2 sarjat suunnistavat vain Nuorisokeskuksen alueella ja kartan koko on A4 

 

Kilpailijat saavat kartan lähtöhetkellä paitsi sarjat D/H12 minuuttia ennen lähtöä.  Kaikissa muissa sarjoissa 

kilpailukartta on nähtävissä lähtökarsinassa. Lähtökarsinaan kutsutaan 4 min ennen lähtöä. K-pisteelle 

viitoitus. K-pisteet ovat näkösuojassa ja niille on lähdöistä matkaa noin 40 metriä. 

 

Toiminta lähdössä: 

4 min Kilpailijat kutsutaan lähtöön 

3 min Emit-nollaus. Rastimääritteiden jako. 

2 min Sarjoissa H/D14 ja vanhemmat kilpailukartta nähtävissä 

1 min Sarjat D/H12 saavat kartan 

 

Verryttely 

Lähdön 1 verryttely lähtöön johtavan viitoituksella. Lähdön 2 verryttely Nuorisokeskuksen päärakennuksen 

ympäri juosten. 

 

Patosillan ylityksen viitoitus 

Lähtö 1:n kilpailijoilla on karttaan merkitty patosillan ylitykseen viitoitus. Sitä ei ole kuitenkaan maastoon 

merkattu, sillä reitillä pysyy varmasti kahta puolta olevan kivimuurin tai aitojen ohjaamana. Pätkän pituus 

300 m. 

 

Maali 

Maaliin johtaa viitoitus viimeiseltä rastilta. Kilpailussa käytetään maalileimausta. 

Maalileimauksen jälkeen siirrytään suoraan leimantarkastukseen. Virheelliset ja puutteelliset leimaukset 

käsitellään heti leimantarkistuksen jälkeen. Karttoja ei kerätä pois maalissa. Muista reilu peli. 

 

Keskeyttäneet 

Keskeyttänyt kilpailija leimaa maalissa ja ilmoittaa keskeyttämisestään tarkastuksessa. 

 

Tulokset 

Tulokset julkaistaan ilmoitustaululla. Kilpailun jälkeen tulokset julkaistaan kisasivuilla. 

 

Palkintojen jako 

Palkintojen jako aloitetaan heti tulosten selvittyä. AM kilpailussa jaetaan mitalit ja avoimessa kilpailussa 

parhaat palkintaan. 

 

 



 
Ravintola 
Nuorisokeskuksen ravintola/kahvio Ankkapurhan Helmi toimii päärakennuksessa aivan maalialueen 
vieressä. Saatavana on kahvia ym. Lounaana on tarjolla kanapastaa salaattipöydän kera klo 11-14, hinta 
9.40€. Järjestäjien makkaragrilli sijaitsee maalialueella. 
 
Ensiapu 
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste puh 044 5362856 
 

WC:t ja suihkut 
WC:t ja suihkut sijaitsevat noin 200 metrin päässä maalialueesta (katso opaskartta). 
 

Kilpailukeskus ja opastus 
Kilpailukeskus Anjalan Nuorisokeskus, Ankkapurhantie 15, Kouvola. Opastus on teiden 359 ja 354 
risteyksestä Anjalan keskustasta kirkon kohdalta. Ajoaika noin 3 minuuttia. 
Kilpailukeskuksen opaskartta julkaistu kilpailusivulla (linkki opaskarttaan) ja nähtävänä tulostaululla. 
 

Kilpailuun osallistumisoikeus, lisenssi ja vakuutukset 
Kilpailuun osallistuvalla ei tarvitse olla Suunnistusliiton kilpailulisenssiä. Järjestäjä ei ole vakuuttanut 

kilpailijoita. Jokainen kilpailee omalla vastuullaan. 

 

Hyvää kilpailuonnea ja nauttikaa maisemista etenkin lähtöön 1 mennessänne! 

 

Kouvolan Suunnistajat 

 

http://kouvolansuunnistajat.fi/wp-content/uploads/2018/09/kilpkeskuskartta.jpg?x78390
http://kouvolansuunnistajat.fi/wp-content/uploads/2018/09/kilpkeskuskartta.jpg?x78390

