
 
 

KILPAILUOHJEET  
(Alustava versio 3.7. klo 23,40, lopulliset kilpailuohjeet Areenan ilmoitustaululla) 

  
Pitkän matkan kansallinen suunnistuskilpailu Kouvolan Elimäellä Hangasmäellä 4.7.2020.  
 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita. 

 

KILPAILUN ORGANISAATIO 

Kilpailunjohtaja:      Esko Turkka  
Varajohtaja, kenttämestari: Jorma Laukkanen 
Valvoja:          Asko Karjalainen, Iitin Pyrintö  
Ratamestarit:             Heikki Kyyrönen, lasten radat Hannu Peni 
Kartta:   Asko Määttä 
Lähdöt:          Hannu Töyrylä, Jyrki Hyyrynen 
Maali ja tulokset:      Mikko Kekki 
Tiedotus:          Jorma Laukkanen 
Kilpailutoimisto:      Marika Zerni 
Pysäköinti:          Heikki Tonteri 
Ensiapu:          Kari Varkila 
Kahvio:          Riikka Hillo 
Tuomarineuvosto:    Puheenjohtaja Hannu Myllärinen, Joutsenon Kullervo 

             Jäsen: Marttiina Joensuu, SK Pohjantähti  
Jäsen: Vesa Tervo, Rajamäen Rykmentti 

 
Korona-ohjeiden perusteella areenan palveluista puuttuvat pesupaikka, muksula, kuulutus, 
tulostaulu ja kuntosuunnistus. 

                 
Kilpailukartta 
Suunnistuskartta, tulostekartta 6/2020. Kartta on mittakaavassa 1:10 000, H/D50 ja 
vanhemmilla 1:7 500. Käyräväli 5 metriä. Kartta on muovikotelossa ja kooltaan A3, A4 tai A5. 
Rastireittisarjoissa sekä sarjoissa H/D12TR, H/D12, H/D13 ja D14 kartan koko A5. 
 
Maasto 
Laajahko, loivarinteisiä mäkialueita sisältävä maastoalue. Maastopohja on enimmäkseen 
hyväkulkuista, joskin maasto sisältää luonnollisesti metsätaloudellisesti vaihtelevilla asteilla 
olevia alueita. Erikseen julkaistaan kilpailun valvojan, ratamestarin ja kartan laatijan lausunto. 
Kehotetaan tutustumaan niissä erityisesti esitettyihin rapakivialueelle tyypillisten 
pistekumpareiden ja kivilohkareiden kuvaustyyliin. 
 
 



Kielletyt alueet 
Kilpailumaastoa ympäröivät pellot ja yksi taimikko on merkitty kielletyn alueen merkinnällä. 
 
Juomarastit 
Kilpailussa ei ole juomapisteitä.  
 
Rastit, leimausjärjestelmä ja kilpailukortit 
Rasteina on kahdenlaisia rastipukkeja: perinteinen maahan kiinnitetty rastipukki ja siirrettävä 
pukki. Mallirastit ovat nähtävillä opaspaalulla. Kilpailussa käytetään emit - leimausjärjestelmää. 
Jokainen kilpailija on itse vastuussa siitä, että juoksee ilmoitetulla emit-kortilla, joten tee 
tarkistus etukäteen lähtöluettelosta. Tarvittaessa emit -numeron korjaus tehdään infossa. 
Tarkista kortin toimivuus mallirastilla (nollaleimasin). 
  
Kilpailukortin voi vuokrata infosta (3 €). Vuokratut kortit palautetaan samaan paikkaan. 
Palauttamatta jääneestä kortista peritään 80 € maksu. 
 
Näytöllisessä kilpailukortissa rastin koodina näkyy emitin sisäinen koodi, joka ei aina ole sama 
kuin rastin oikea koodi.  
 
Lähdöt ja lähtöluettelot 
Ensimmäinen lähtö on klo 11.00. Lähtöluettelot ovat nähtävissä ilmoitustaululla sekä 
lähtöpaikoilla. Lähtöihin on viitoitus opaspaalulta. 
 
Käytössä on kaksi lähtöpaikkaa. Molemmat lähtöpaikat sijaitsevat saman viitoituksen varrella. 
Matkaa aikuisten lähtöön 1 on 800 m ja lähtöön 2 (alle 14 vuotta ja nuoremmat) 1 000 m. 
Lähtöpaikalla 1 on kaksi bajamajaa, jotka ovat käytettävissä matkalla lähtöön 2.  
 
Kilpailunumerot, emit-numerot, tarkistuslipukkeet ja rastinmääritteet 
Kilpailussa ei käytetä numeroita, jotta kontaktit jäävät mahdollisimman vähiin. Tämä mahdol-
listaa myös sen, että kilpailijat menevät suoraan lähtöpaikalle käymättä kisakeskuksessa 
Areenalla. Osa parkkipaikoista sijaitsee aivan lähtöpaikkojen vieressä vajaan kilometrin 
päässä kilpailukeskuksesta. Lähdöt (1 ja 2) ovat 200 metrin päässä toisistaan. 
 
Lähtöpaikoilla ei tarkasteta kilpailijoiden Emit-korttien numeroa. Jokainen kilpailija on 
vastuussa siitä, että juoksee ilmoitetulla Emit-kortilla. Kortin mahdollinen "hyytyminen" matkalla 
aiheuttaa hylkäyksen, koska maalileimauksesta ei saada aikaa. Jos siis Emit-kortti on 
herättänyt epäilyjä siitä, että paristo on loppumassa; kannattaa käydä vaihtamassa Emit-kortti 
infossa. 

Irrallisia rastimääritteitä ei ole.  

Kilpailukortin tarkistuslipukkeet ovat saatavilla infossa ja lähtöpaikalla.  
 
Lähtöjen toiminta  
 
Lähtö 1 
4 min.ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan. 
3 min.ennen lähtöaikaa nollataan emit, kilpailija on itse vastuussa emit-numeronsa 
oikeellisuudesta.  
2 min.ennen lähtöaikaa kilpailukartta nähtävillä. 
1 min.ennen lähtöaikaa siirrytään karttojen viereen. 
Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. Kilpailija on itse vastuussa, että ottaa oikean kartan. 



 
Lähdöstä on viitoitus kahdelle eri K-pisteelle. Eri K-pisteille menevillä on lähtöpaikalla eri 
lähtökarsinat. 
 
Myöhästyneet ilmoittautuvat lähtöalueella olevalle myöhästyneiden toimihenkilölle. 
 
Lähtö 2 
H/D12TR, H/D12, H/D13 ja H/D14 
Kilpailija kutsutaan lähtöön viisi minuuttia ennen varsinaista lähtöä, jonka jälkeen on nähtävillä 
mallikartta, johon on piirretty K-piste. H/D12TR – sarjoissa mallikartassa on oman sarjan 
ratapainatus ja järjestäjän puolesta on paikalla opastaja, joka tarvittaessa ohjaa TR – 
suunnistajaa tutustumaan karttaan ja rataan.  
Neljä minuuttia ennen lähtöä kilpailija kutsutaan emit -kortin nollaukseen ja lähtöajan 
tarkistukseen. Kilpailukartta annetaan minuutti ennen lähtöä. H/D12TR, H/D12, H/D13 ja 
H/D14 sarjojen rastimääritteet ovat painettuina kartoissa. Tukireitin ja rastireitin viitoituksena 
on maassa kulkeva yhtenäinen valkoinen muovinauha, joka on merkitty karttaan oranssilla 
viivalla. K-pisteenä on lähtöpaikka.  
  
H/D10RR  
RR -sarjan kilpailija kutsutaan lähtöön viisi minuuttia ennen varsinaista lähtöä, jonka jälkeen 
hän saa tutustua mallikarttaan, johon on piirretty kilpailurata. Kilpailija saa halutessaan neuvoja 
järjestäjäseuran oppaalta. Kilpailija kutsutaan neljä minuuttia ennen lähtöä emit -kortin 
nollaukseen sekä lähtöajan tarkistukseen. Kilpailukartta on kooltaan A5 ja se annetaan kaksi 
minuuttia ennen lähtöä. Opas antaa tarvittaessa neuvoja. RR -radalla on 6 rastia. Näillä on 
maastossa tunnukset RR1, RR2, RR3 jne. RR -mallirasti on nähtävillä lähdössä. K-pisteenä on 
lähtöpaikka. 
 
Viitoituksena on maassa kulkeva yhtenäinen valkoinen muovinauha, joka on merkitty karttaan 
oranssilla viivalla. Rastireitin rastit ovat viitoituksen varrella. Kilpailija saa väärän leimauksen 
vuoksi 10 minuutin lisäajan kutakin virheellistä leimausta kohti. 
 
Maali 
Kilpailussa on kaksi etämaalia. Lähdön 1 radoilla etämaalista 1 on 400 m emit-kortin purkuun 
ja lähdön 2 radoilla etämaalista 2 on 400 m emit-kortin purkuun. Tästä nuorempien etämaalista 
2 on keltainen yhtenäinen viitoitus Teuroisten kirkkotielle saakka jatkuen tien ylityksen jälkeen 
Areenan emit purkuun. 
 
Viimeisellä rastilla ennen etämaalia 2 on koodi RR6 ja numero 172. Kaikki tähän etämaaliin 
tulevat sarjat (H/D14 ja nuoremmat) voivat leimata kummalla leimasimella tahansa. 
 
Kilpailussa käytetään maalileimausta.  Maalileimauksen jälkeen kilpailija jatkaa etämaalista 
Areenan emit-leimojen purkupaikalle, jossa luetaan kilpailukortti. Ennen Emit-kortin lukua 
kilpailija pesee kädet järjestäjän varaamassa käsienpesupaikassa. 
 
Epäselvissä leimaustapauksissa kilpailija siirretään sivuun selvitystä varten. 
 
Karttoja ei kerätä pois. Muistakaa rehdit tavat. 
 
Maali suljetaan viimeisen kilpailijan saavuttua maaliin tai viimeistään klo 17.00.  
 
 



Keskeyttäneet 
Keskeyttänyt kilpailija leimaa etämaalissa, jatkaa Areenalle muiden kilpailijoiden lailla ja 
ilmoittaa keskeyttämisestään kilpailukortin purkupaikalla. 
  
Tulokset 
Tulokset julkaistaan online-palveluna. Väliaikatulosteita ei jaeta. Kilpailun jälkeen tulokset 
väliaikoineen julkaistaan seuran nettisivulla www.kouvolansuunnistajat.fi. Tarjolla on myös 
reittihärveli. 
 
Palkinnot 
H/D21A-sarjoissa kolme parasta palkitaan ostokortein. Alle 14-vuotiaiden ja nuorempien 
sarjoissa kilpailukortin purkupaikalla annetaan kaikille osallistumispalkintona Arboretum-
henkinen muisto.  Muissa sarjoissa vain voittajille ostokorttipalkinto. Lisäksi arvontapalkintoina 
vapaalippuja Arboretum-vierailulle. 
 
Ostokorttipalkinnot toimitetaan vain sähköisesti. Palkittavat lähettävät sähköpostiosoitteensa 
seuraavaan osoitteeseen: palkinnot.ks@gmail.com tai (viesti)/040 7460088.  
 
Ravintola 
Kilpailukeskuksessa palvelee takeaway-periaatteella kisakahvio.  
 
Ensiapu, pelastuspalvelu ja turvallisuus 
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. Ensiavun yhteyshenkilö on Kari Varkila, 040-8342032. 
Lääkäripäivystys on Pohjois-Kymen sairaalassa Kuusankoskella. Maastossa ei ole 
ensiapupistettä. 
  
Avotulen käsittely on ehdottomasti kielletty. Areenalle ja pysäköintipaikoille johtavat tiet ovat 
pelastusteitä. Ne on ehdottomasti jätettävä avoimiksi. Turvallisuussuunnitelma hätäpuhelun 
soitto-ohjeineen on ilmoitustaululla.  
 
Pukeutuminen, käymälät, peseytyminen ja muksula 
Pukeutuminen ja käymälä areenalla. Koronaohjeen mukaisesti pesupaikkaa ja muksulaa ei ole 
järjestetty.  
  
Paikoitus 
Maksuton tienvarsipysäköinti Teuroistenkirkkotien varrella. Kävelymatkaa enimmillään n. 1 km.  
 
Saattajasarja  
Kilpailun RR-radalle voi osallistua saattajan kanssa. Saattajaradalle ilmoittautuminen Irman 
kautta tai kilpailupäivänä infoon. Osallistuminen tapahtuu kilpailun ulkopuolella eikä maastossa 
saa neuvoa tai häiritä kilpailijoita. Karttamaksu 10 €. Sisältää osallistumispalkinnon. 
 
 

Nauttikaa näillä Arboretum rasteilla ensi kevään 
 kaksipäiväisen KevätSuunnistuksen maastosta! 

 
Kouvolan Suunnistajat  
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Koronatartuntojen välttämiseksi: 

̶ perusohje: tule – suunnista – poistu 
̶ jos pieniäkin flunssan oireita tai vastaavia hengitystieoireita itsellä tai 

läheisillä, niin ei saa osallistua 
̶ samaan autoon mielellään vain saman perheen jäseniä 
̶ vältä turhia kokoontumisia ja kontakteja 
̶ välimatka muihin 2m 
̶ jos mahdollista, niin käy WC:ssä ennen kilpailupaikalle tuloa. 

Kilpailukeskuksessa ja lähdössä 1 on kenttäkäymälät, joiden 
puhdistus/desifionti tehdään noin tunnin välein. 

̶ seuroja pyydetään kokoontumaan yhteiselle alueelle ja jättämään väli 
muihin seuroihin 

̶ siirtymisreitit ja vastaavat pidetään auki 
̶ kilpailunumerot eivät ole käytössä 
̶ tuo mukanasi juomavedet; kilpailukeskuksessa ei ole yleistä vesipistettä 
̶ leimaa käyttämällä Emit-kortti rastipalikassa (älä pidä sitä siellä) 
̶ siirry heti leimattuasi sivuun rastilta; koskee myös maalileimausta 
̶ maalissa käsienpesu ennen leimatarkastusta ja numeron luovutusta 
̶ poistu alueelta, kun se on mahdollista 
̶ ei turhia seuraajia kisa-alueelle 
 

 


