
KILPAILUOHJEET 
 
(Alustava versio 8.10., lopulliset kilpailuohjeet Areenan ilmoitustaululla) 
 
Kymenlaakson Sähkö-sprintti kansallinen suunnistuskilpailu Anjalassa 10.10.2020. 
 
Iltapäivän viestitapahtuma järjestetään Urpo Särkän muistoa kunnioittaen. 
 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita. 
 

KILPAILUN ORGANISAATIO / vastuuhenkilöt 
Kilpailunjohtaja: Heikki Tonteri 
Valvoja: Asko Karjalainen, Iitin Pyrintö 
Ratamestarit: Jukka Sakki ja Marko Uotila 
Kartta: Jukka Sakki ja Heikki Kyyrönen 
Lähtö: Jyrki Hyyrynen 
Maali ja tulokset: Mikko Kekki 
Tiedotus: Jorma Laukkanen 040 746 0088 
Kuulutus: Petri Lindqvist 
Info: Riitta Tonteri 
Pysäköinti, liikenne: Hannu Töyrylä 
Ensiapu: Terhi Harjula 
Kahvio (takeaway): Anjalan Liitto 
Kutsuvieraat, palkinnot: kilpailunjohtaja ja tiedottaja 
Tuomarineuvosto: Puheenjohtaja Hannu Myllärinen JoKu,  jäsenet: Sanna Weckman VeVe ja 
Sampsa Lintunen RaKaS 
 
Kilpailukartta 
Sprinttikartta, tulostekartta 10/2020. Kartta on mittakaavassa 1:4 000. Käyräväli 2,5 metriä. Kartta 
on muovikotelossa ja kooltaan A4. Maastotyö Jukka Sakki ja Heikki Kyyrönen. 
 
Karttaa on aiemmin käytetty keskeneräisenä Keskilaakso Rasteilla 12.8.2020. 
 
Maasto 
Alue on kylän ulkoilualuetta ja sprintissä ratojen loppupuolella taajama-aluetta. Metsäalueilla on 
runsaasti polkuja. Maasto on pääosin tavanomaista metsämaata ilman hakkuita. Rinnealueet ovat 
paikoin hyvin kivikkoisia. Hepovuoren länsirinteen ja Kirkkovuoren itärinteen jyrkänteet ovat 
äkkijyrkkiä. Radat eivät ylety aivan jyrkänteiden reunoille, mutta niitä on syytä varoa, mikäli sinne 
harhautuu. 
 
Kielletyt alueet ja pakolliset kulkuväylät 
Muutamia tonttien ympäristöjä ja Elimäentie on merkitty kielletyiksi alueiksi. Tonteille meno kielletty. 
Huomaa erityisesti sprintin osalta kielletyt kohteet SSL:n kilpailusääntöjen mukaan. 
 
Sprintissä kaikissa sarjoissa on Elimäentien ylitys, joka tapahtuu pakollista viitoitusta noudattaen. 
Ylityksessä on liikenteen ohjaus. Viestien radat ovat kokonaan Elimäentien pohjoispuolella. 
 
Lähtöihin mentäessä Elimäentie on ylitettävä suojateiden kohdalta. 
 
Radat 
Sprinttiratojen pituuksista 50-70% matkoista riippuen on maastossa. Viestin radat ovat lähes 
kokonaan maastossa. Jalkinesuositus on nastari. 
 
Lasten 10-vuotiaiden sarjoissa suunnistuksen tukena käytetään oikeilla väylillä hymynaama 
hymiötä ja väärillä väylillä hapannaama-kylttiä. Hymiöiden mallit ovat mallirastin vieressä. Lisäksi 
maastossa on keltaliivisiä opastajia, jotka avustavat tarvittaessa (näyttävät paikan, jossa ollaan). 



 
Juomarastit 
Kilpailussa ei ole juomapisteitä. 
 
Rastit, leimausjärjestelmä ja kilpailukortit 
Rasteina on rastipukkeja ja rastitolppia. Mallirastit ovat nähtävillä opaspaalulla. 
 
Kilpailussa käytetään emit - leimausjärjestelmää. Tarvittaessa emit -numeron korjaus tehdään 
infossa. Tarkista kortin toimivuus mallirastilla (nollaleimasin). 
 
Kilpailukortin voi vuokrata infosta (5 €). 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 
Aamupäivän lähdöt klo 10.00 – 11.00 ja viestin lähdöt klo 13.00. Lähtöluettelot ovat nähtävissä 
ilmoitustaululla sekä lähtöpaikoilla. Lähtöihin on viitoitus opaspaalulta. 
Matkaa sprintin lähtöön on 350 m. Viestin lähtö-, maali- ja vaihtoalueelle on matkaa 150 metriä. 
Lähtöihin kulkiessa Elimäentie on ylitettävä suojateiden kohdalta. Lähtöpaikoilla ei ole vessoja. 
 
Kilpailunumerot, tarkistuslipukkeet ja rastinmääritteet 
Kilpailussa ei käytetä kilpailunumeroita. Irrallisia rastimääritteitä ei ole. Kilpailukortin 
tarkistuslipukkeet ovat saatavilla infossa ja lähtöpaikoilla. 
 
Lähdön 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. Alle 10-vuotialle ja saattajasarjalle annetaan 
kilpailukartta. 
0 min Lähtöhetkellä muut kuin alle 10-vuotiaat ottavat kilpailukartan 
Myöhästyneet ilmoittautuvat lähtöalueella olevalle myöhästyneiden toimihenkilölle. 
 
Maali   
Kilpailussa käytetään maalileimausta. Maalileimauksen jälkeen kilpailija jatkaa 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 aamupäivän sprintissä klo 
12.00 ja iltapäivän viesteissä klo 16.00. 
 
Keskeyttäneet 
Keskeyttänyt kilpailija leimaa 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 
Sarjoissa H/D12-21 palkitaan kolme parasta ja sarjoissa H/D35-90 voittajat. H/D10 sarjoissa 
osallistumispalkinnot kaikille. 
 
Palkinnot on noudettavissa tulosten valmistuttua infosta. Palkintoja ei toimiteta jälkikäteen. 
 
Takeaway-Kahvila, grillimakkarat ja ruokailu 
Kilpailukeskuksessa palvelee takeaway-periaatteella kisakahvio. Ennakkotilausten mukaan tarjolla 
keittolounas ravintola Kiroilevassa Kokissa. Grillimakkaroita ulkomyynnissä. 
 
Ensiapu, pelastuspalvelu ja turvallisuus 
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. Lääkäripäivystys on Pohjois-Kymen sairaalassa 
Kuusankoskella. Maastossa ei ole ensiapupistettä. 
 
Avotulen käsittely on ehdottomasti kielletty. Pysäköintipaikalle johtava tie on pelastustie. Se on 
ehdottomasti jätettävä avoimeksi. Turvallisuussuunnitelma hätäpuhelun soitto-ohjeineen on 
ilmoitustaululla. 
 
Pukeutuminen, käymälät, peseytyminen ja muksula 
Pukeutuminen ensisijaisesti ulkona ja autoilla. Käymälät sijaitsevat urheilutalossa, VPK:n talossa ja 
ravintola Kiroilevassa Kokissa / asiakkaat. Huolehdi 2 m etäisyyksistä myös WC-tiloissa. 
 
Urheilutalon käyttöä rajataan; max 50 henkilöä sisällä yhtä aikaa. 
 
Koronaohjeen mukaisesti pesupaikkaa ja muksulaa ei ole järjestetty. 
 
Paikoitus 
Maksuton pysäköinti kilpailukeskuksessa. 
 
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. 
 
Omatoimisuunnistus: Klo 10.00 – 15.00. Karttoja ostettavissa infosta. Karttamaksu 8€. 
 
Nautinnollista suunnistuspäivää! 
 
Tervetuloa ensi kevään kaksipäiväiseen KevätSuunnistukseen! 
 

Kouvolan Suunnistajat 
 
**** 

Liite 1 Ratapituudet ja rastien lukumäärä 
 
Sarja Matka  Rastit   Sarja Matka  Rastit  
H21 3,4 22   D21 2,6 20  
H35 2,6 20   D35 2,6 18  
H40 2,6 20   D40 2,3 14  
H45 2,6 18   D45 2,3 14  
H50 2,6 18   D50 2,2 18  
H55 2,3 14   D55 2,2 18  
H60 2,3 14   D60 2,0 16  
H65 2,2 18   D65 2,0 16  
H70 2,2 18   D70 1,4 11  
H75 2,0 16   D75 1,4 11  



H80 1,6 14   D20 2,6 18  
H85 1,6 14   D18 2,3 14  
H20 2,6 20   D16 2,2 18  
H18 2,6 18   D14 1,6 14  
H16 2,3 14   D12 1,4 11  
H14 1,6 14   D10 1,1 8  
H12 1,4 11       
H10 1,1 8   HD SS 1,1 8  
 
Liite 2 
 

Ohje koronatartuntojen välttämiseksi: 
 
Perusohje: tule – suunnista – välttele muita – suunnista - poistu 
 
Jos pieniäkin flunssan oireita tai vastaavia hengitystieoireita itsellä tai 
läheisillä, niin ei saa osallistua. Ei ylimääräisiä seuraajia kisa-alueelle 
 
Samaan autoon mielellään vain saman perheen jäseniä 
 
Vältä turhia kokoontumisia ja kontakteja, välimatka muihin 2m 
 

Jos välimatkan pitäminen ei ole mahdollista, käytä hengityssuojainta 
 
Jos mahdollista, niin käy WC:ssä ennen kilpailupaikalle tuloa. 
Kilpailukeskuksessa on wc:t, joiden puhdistus/desifiointi tehdään noin 
tunnin välein 
  
Pyydetään kokoontumaan vain oman seurueen kanssa ja jättämään väli 
muihin. Lähtöjen välillä vietä lepoaika ulkona 
 
Siirtymisreitit sisällä ja ulkona pidetään auki. Erityisesti VPK:n 
kulkuväylä oltava vapaa. 
 
Tuo mukanasi juomavedet 
 

Leimaa käyttämällä Emit-kortti rastipalikassa (älä pidä sitä siellä), siirry 
heti leimattuasi sivuun rastilta; koskee myös maalileimausta 
 
Maalissa käsienpesu ennen leimantarkastusta   
 
Kahvila toimii Takeaway periaatteella. Kahvin ja virvokkeiden 
nauttiminen rajoitetusti sisällä turvavälit huomioiden ja mieluiten ulkona 
 
Poistu alueelta heti, kun se on mahdollista 
 


