
 
 

KILPAILUOHJEET  
(Alustava versio 1.9., lopulliset kilpailuohjeet Areenan ilmoitustaululla) 

  
Keskimatkan kansallinen suunnistuskilpailu Kouvolassa Järvenmäenlammella 6.9.2020.  
 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita. 

 

KILPAILUN ORGANISAATIO 

Kilpailunjohtaja:      Marika Zerni 
Varajohtaja:   Erika Tammilehto 
Valvoja:          Asko Karjalainen, Iitin Pyrintö  
Ratamestari:             Heikki Kyyrönen  
Kartta:   Asko Määttä 
Lähdöt:   Hannu Töyrylä, Mikael Lindén, Jyrki Hyyrynen 
Maali ja tulokset:      Mikko Kekki 
Tiedotus:          Anna Ojala 
Kuulutus:          Petri Lindqvist 
Kilpailutoimisto:      Paula Kyyrönen 
Pysäköinti, liikenne:         Ilkka Kohvakka 
Areena:   Jarkko Tynys 
Ensiapu:          Terhi Harjula 
Kahvio (takeaway):          Essi Lindén 
Kutsuvieraat, palkinnot:  Jarno Kiintola 
Tuomarineuvosto:    Puheenjohtaja Hannu Myllärinen, JoKu,  
              Jäsenet Vesa Tervo, RR ja Kirsi Kiiskinen LS-37 
 

                 
Kilpailukartta 
Suunnistuskartta, tulostekartta 9/2020. Kartta on mittakaavassa 1:10 000, H/D10-14 sekä 
H/D50 ja vanhemmilla 1:7 500. Käyräväli 5 metriä. Kartta on muovikotelossa ja kooltaan A4 tai 
A5.  
 
Maasto 
Laajahko 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 kolmenlaisia rastipukkeja: perinteinen rastipukki, ekopukki eli leimasin kaatuneen 
puun rungossa tai rastitolppa. Mallirastit ekopukkia lukuun ottamatta ovat nähtävillä 
opaspaalulla.  
 
Kilpailussa käytetään emit - leimausjärjestelmää. 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.  
 
HUOM! H/D10 ratajärjestelystä on erillinen ohje. Viitoitusreittien ja hymiöiden mallit ovat 
mallirastin vieressä. 
 
Lähdöt ja lähtöluettelot 
Aamupäivän lähdöt klo 10.00 – 11.30 ja iltapäivän lähdöt klo 12.30 – 14.00. Lähtöluettelot ovat 
nähtävissä ilmoitustaululla sekä lähtöpaikoilla. Lähtöihin on viitoitus opaspaalulta. 
 
Aamupäivällä käytössä kaksi lähtöpaikkaa, iltapäivällä kaikki sarjat lähtevät samasta 
lähtöpaikasta. Matkaa lähtöön 1 on 500 m, lähtöön 2 on 750 m ja lähtöön 3 on 350 m. 
Lähtöpaikoilla ei ole vessoja.  
 
Kilpailunumerot, tarkistuslipukkeet ja rastinmääritteet 
Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita vain sarjoissa H21, D21 ja H10 sekä D10. Numerot 
noudetaan infosta. 
 
Irrallisia rastimääritteitä ei ole. 
 
Kilpailukortin tarkistuslipukkeet ovat saatavilla infossa ja lähtöpaikoilla.  
 
Lähtöjen toiminta  
 
Lähdöstä on viitoitus K-pisteelle.  
 



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 
 
Myöhästyneet ilmoittautuvat lähtöalueella olevalle myöhästyneiden toimihenkilölle. 
 
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. Huoltaja saa tulla opastamaan mallikartalle. 
 
Neljä minuuttia ennen lähtöä emit - kortin nollaus sekä kilpailu- ja emit -numeron tarkistus. 
Kilpailukartta annetaan minuutti ennen lähtöä. Kilpailukartta on aamupäivän lähdössä kokoa 
A5, iltapäivän lähdössä kokoa A4.  
 

H/D10 ja saattajasarja  
HUOM! Sarjan kilpailija saa noutaa etukäteen kilpailukartan infosta. Myös lähtöpaikalla on 
kilpailukarttoja jaossa. Kartta on kokoa A5. 
 
Kilpailija kutsutaan lähtöön viisi minuuttia ennen varsinaista lähtöä, jonka jälkeen hän saa 
kilpailukartan ratapainatuksineen, ellei hän ole sitä etukäteen noutanut infosta. Kilpailija saa 
halutessaan neuvoja järjestäjäseuran oppaalta. Myös huoltaja saa tulla opastamaan. 
 
Neljä minuuttia ennen lähtöä emit -kortin nollaus sekä kilpailu- ja emit -numeron tarkistus. 
 
Maali 
Kilpailussa on käytössä etämaali, josta on 350 m emit-kortin purkuun.  
 
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. 
 
Karttoja ei kerätä pois. Muistakaa rehdit tavat. 
 
Maali suljetaan viimeisen kilpailijan saavuttua maaliin tai viimeistään klo 17.00.  
 
Keskeyttäneet 
Keskeyttänyt kilpailija leimaa etämaalissa tai maalissa 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 
Parhaat palkitaan yhteistuloksen perusteella ostokortein. Ostokorttipalkinnot toimitetaan vain 
sähköisesti. Palkittavat lähettävät sähköpostiosoitteensa osoitteeseen: 
palkinnot.ks@gmail.com tai viestillä 040 7460088.  
 
Sarjoissa 14, 13 ja 12 kolme parasta palkitaan yhteistuloksen perusteella Tykkimäki Action 
Parkin vapaakortilla. Palkinnot on noudettavissa tulosten valmistuttua infosta. 
 
Sarjoissa H10, D10 ja Saattaja kaikille osallistumispalkintona kilpailusuorituksen jälkeen 
Tykkimäki-tuote. Vain yhteen kilpailuun osallistuvalla on myös oikeus osallistumispalkintoon. 
Palkinnon voi noutaa infosta. 
 
Ravintola 
Kilpailukeskuksessa palvelee takeaway-periaatteella kisakahvio. Ennakkotilauksesta tarjolla 
myös soppalounas. Hinta ja tilausohje kisasivuilla. 
 
Ensiapu, pelastuspalvelu ja turvallisuus 
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. 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 peltopysäköinti aivan areenan vierellä. Poikkeuksellisen suuren sademäärän 
sattuessa vuoksi varalla tienvarsipysäköinti, josta kävelymatkaa enimmillään 1,3 km. 
 
Saattajasarja  
Kilpailun H/D10-radalle voi osallistua saattajan kanssa. Ilmoittautua voi kilpailupäivänä infoon. 
Osallistuminen tapahtuu kilpailun ulkopuolella eikä maastossa saa neuvoa tai häiritä 
kilpailijoita. Karttamaksu 10 €, joka sisältää osallistumispalkinnon. 
 

Nauttikaa rasteista tuplasti! 
 

Tervetuloa ensi kevään 
 kaksipäiväiseen KevätSuunnistukseen! 

 
Kouvolan Suunnistajat  

 
 

 



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 on bajamajat, joiden puhdistus/desifionti tehdään 
noin tunnin välein 
 
Seuroja pyydetään kokoontumaan yhteiselle alueelle ja jättämään väli 
muihin seuroihin. Lähtöjen välillä vietä lepoaika autoparkissa 
 
Siirtymisreitit pidetään auki 
 
Toimitsija jakaa infossa numerot  
 
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 leimantarkastusta ja numeron luovutusta 
 
Poistu alueelta heti, kun se on mahdollista 
 
Ei ylimääräisiä seuraajia kisa-alueelle 
 

 


