
KILPAILUOHJEET 
 

Kaakon alueen avoin Nuorten Rasti-Cup (ANRC) kilpailu Kouvolan Mielakassa 17.6.2019 

 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita. 

 

ORGANISAATIO 

Kilpailunjohtaja: Jorma Laukkanen 

Valvoja: Hannu Peni KS 

Ratamestari: Arttu Lindqvist 

Lähtö: Riikka Peltonen 

Maali/ tulospalvelu: Mikko Kekki 

Ensiapu: info 

Tiedotus: Jorma Laukkanen (puh. 040 746 0088, hirvi.laukkanen[at] gmail.com) 

Tuomarineuvosto: Riitta Tonteri pj,  Jorma Laukkanen ja ___________________ (valitaan 

kisapaikalla) 

 

KILPAILUKARTTA 

Tulostekartta, 5/2019, 6-värinen, käyräväli 5 m, mittakaava 1:7 500, A4 (suorat radat 13-18v) ja A5 

(RR ja TR). Kartta on muovikotelossa. Vanha kartta on nähtävillä tulostaululla. 

 

MAASTO 

Kilpailumaasto on runsaspolkuinen kaupungin ulkoilualue. Vaihtelevasti peitteistä metsämaastoa. 

Kohtuulliset korkeuserot. 

 

SARJAT JA RATAPITUUDET 

H18   3,9 km  rasteja 14 

H16 ja D18  3,2 km  rasteja 12 

D16   2,8 km  rasteja 13 

H14  2,6 km  rasteja 10 

D14   2,4 km  rasteja 11 

HD13  1,8 km  rasteja 9 

HD12TR 1,4 km  rasteja 7 

HD10RR, HD9RR, HD8RR ja Saattajasarja 2,4 km / 1,5 km   RR-radalla rasteja 7   

 

KIELLETYT ALUEET 

Pihamaat, kilpailukeskus (kilpailusuorituksen aikana) ja karttaan piirretyt kielletyt alueet. 

Kilpailumaastoon ei saa mennä muulloin kuin kilpailusuorituksen aikana. 

 

RASTIT, LEIMAUSJÄRJESTELMÄ JA EMIT-KORTIT 

Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa. 

 

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. 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. 

 

LÄHDÖT JA LÄHTÖLUETTELO 

Ensimmäiset lähdöt ovat klo 18.00. 

 

Lähtöön on matkaa 500 m; viitoitus pururataa. Opaskartta lähtöön nähtävillä kilpailukeskuksessa. 

Lähtöluettelot ovat nähtävissä tulostaululla ja netissä. 

 

LÄHDÖN TOIMINTA JA KILPAILUN KULKU 

4 min.ennen lähtöä kilpailijat kutsutaan lähtökarsinaan, jossa on mallikartat nähtävillä. RR- ja TR-

sarjalaisille mallikartassa on ratapainatus ja muilla K-piste sekä kartanjakopiste (=lähtö). 

 

3 min ennen lähtöä tarkistetaan emit-numerot. Lisäksi Emit-nollaus. 

  

2 min ennen lähtöä RR-sarjalaiset saavat kartan, ja toimitsija opastaa heitä. Muilla sarjoilla 

mallikartta nähtävillä. 

 

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

sarjalaiset ottavat kartan lähtöhetkellä. 

 

K-piste on lähtöpaikalla. K-pisteelle on on merkitty rastilipulla. 

 

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 7 kpl. RR-reitin viitoituksena ja TR-reitin tukena on maastossa kulkeva 

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

ovat tunnukset RR1 -  RR7 sekä rastilipuissa että leimasimissa. Kilpailija saa väärästä tai 

puuttuvasta leimauksesta 10 min lisäajan kutakin virhettä kohden. Mallirasti lähtöpaikalla. 

Yleisörastilla ja viimeisellä rastilla on kaksi eri koodia (yleisörasti: RR3 ja 156 sekä viimeinen rasti 

RR7 ja 170) – kilpailijat saavat leimata kummalla tahansa leimasimella. 

 

YLEISÖRASTIT 

Kilpailukeskuksen läheisyydessä on yleisörasti, jossa käyvät kaikki kilpailijat. 

 

Kilpailijat saavat käydä katsomassa yleisörastin. 

 

MAALI 

Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailussa on käytössä maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen 

kilpailija menee tarkastukseen, jossa luetaan kilpailukortti. Maali suljetaan viimeisen kilpailijan 

saavuttua maaliin tai viimeistään klo 20.00. Väliaikatulosteen saa infosta. Karttoja ei kerätä pois 

maalissa - muistakaa Reilu Peli! 

 

KESKEYTTÄNEET 

Keskeyttänyt kilpailija tulee maaliin, leimaa maalilinjalla ja ilmoittaa keskeyttämisestään emit-

kortin tarkastuksessa. 

 

 



WC:T, PESEYTYMINEN ja JUOMAVESI 

WC:t sijaitsevat kilpailukeskuksessa.  Peseytymismahdollisuutta ei ole. Kilpailukeskuksessa on 

vesipiste. 

 

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-, TR- ja saattajasarjalaiset palkitaan. 

 

KAHVILA 

Kilpailukeskuksessa palvelee kisakahvila. 

 

ENSIAPU 

Sijaitsee kilpailukeskuksessa. 

 

PAIKOITUS 

Paikoitus kilpailukeskuksessa. Ei pysäköintimaksua. 

 

KILPAILUKESKUS 

Kilpailukeskus sijaitsee Mielakan laskettelukeskuksessa. (Osoite: Ojaniityntie 3). Opastus: 

Uudismaankatu Kouvola. 

 

Hauskoja suunnistushetkiä ja rastien löytämisen riemua! 

 

 

TERVETULOA! 

 

Kouvolan Suunnistajat 


