
KILPAILUOHJEET 
 

Kaakon Kompassi-cup kilpailu Kouvolan Utissa 19.5.2021 

 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita. Koronasta johtuen kontaktit 

halutaan pitää mahdollisimman vähinä 

 

ORGANISAATIO 

Kilpailunjohtaja: Salla Vanhatalo 

Valvoja: Hannu Peni 

Ratamestari: Jorma Laukkanen 

Lähtö: Riikka Peltonen 

Maali/ tulospalvelu: Mikko Kekki 

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

Tuomarineuvosto: Jarno Kiintola pj,  Jorma Laukkanen ja kilpailijoiden edustaja 

 

KILPAILUKARTTA 

Tulostekartta, 5/2021, 6-värinen, käyräväli 5 m, mittakaava 1:10 000, A4 (suorat radat 14-16v) ja 

A5 (10 ja 12 suora sekä RR ja TR). Kartta on muovikotelossa. Vanha kartta on nähtävillä lähdössä 

ja nettisivulla. 

 

MAASTO 

Kilpailumaasto on pääosin mäntymetsää, jossa on pääasiassa hyvä näkyvyys ja juostavuus. Alueella 

on selkeä tie-/polkuverkosto.   

 

SARJAT JA RATAPITUUDET 

H16+ 4,0 km rasteja 13 

D16+ 3,8 km rasteja 11 

H16 3,8 km rasteja 11 

D16 3,6 km rasteja 10   

H14 2,8 km rasteja 7 

D14 2,8 km rasteja 7 

HD12 1,8 km rasteja 7 

HD12TR 1,5 km rasteja 5 

HD10suora 1,4 km rasteja 5 

HD10RR,  1,9/1,2 km   RR-radalla rasteja 5 (= RR1, RR2, RR3, RR4 ja RR5) 

 

KIELLETYT ALUEET 

Kilpailukeskus 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 järjestäjä lainee Emit-kortin (5€/kpl). Lainatut Emit-kortit on palautettava infoon. 

Palauttamatta jätetystä kortista peritään 70 €:n maksu. 

 

KILPAILUNUMEROT, EMIT-TARKISTUSLIPUKKEET JA RASTINMÄÄRITTEET 

Kilpailunumeroa ei käytetä. Tarkistuslipukkeet ovat lähdössä.  Rastimääritteet on painettu karttaan. 

 



LÄHDÖT 

Kilpasarjoissa väliaikalähdöt klo 17.30 alkaen. Lähtöluettelo julkaistaa ti 18.5. Kuntosarjassa vapaat 

lähtöajat klo 17.00 – 18.30. Kuntosarjan lähdössä toimitsija antaa lähtöluvan. 

 

Kilpasarjan lähtöön on matkaa 100 m ja kuntosarjan lähtöön 300m, 

 

LÄHDÖN TOIMINTA JA KILPAILUN KULKU 

Lähdössä on mallikartat nähtävillä. Mallikartassa on  K-piste (=lähtö) ja maali. 

 

4 min ennen lähtöä kilpailija siirtyy karsinaan, Kartta näkyvillä; 

 

3 min ennen lähtöä Emit-nollaus 

 

2 min ennen lähtöä RR-sarjalaiset saavat kartan, ja toimitsija opastaa tarvittaessa 1,5m päästä.   

 

1 min. ennen lähtöä H/D 10-, TR12- ja 14-sarjalaiset ottavat kartan oman sarjansa ämpäristä. 

 

Lähtö 16- ja 16+-sarjalaiset ottavat kartan lähtöhetkellä 

 

K-piste on lähtöpaikalla. 

 

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. RR-radalla on rasteja 4 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, RR2, RR3 ja 

RR4 sekä rastilipuissa että leimasimissa. Kilpailija saa väärästä tai puuttuvasta leimauksesta 10 min 

lisäajan kutakin virhettä kohden. RR-sarjalaiset leimaavat maalissa kuten kaikki muutkin; maalissa 

ei RR-tunnusta. Mallirasti on lähtöpaikalla. 

 

MAALI 

Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailussa on käytössä maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen 

kilpailija desinfioi kädet, laittaa maskin päähän ja menee leimantarkastukseen, jossa luetaan 

kilpailukortti. Maali suljetaan viimeisen kilpailijan saavuttua maaliin tai viimeistään klo 20.00. 

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 kilpailukeskusessa.  Peseytymismahdollisuutta tai vesipistettä ei ole kilpailukeskuksessa. 

Kilpailukeskusessa on käsienpasumahdollisuus. 

 

PALKINNOT 

Kilpailussa palkitaan kolme parasta jokaisesta sarjasta. Palkinnot toimitetaan voittajille seuraavissa 

tapahtumissa. Kaikki RR- ja TR- sekä 10- ja 12-suorasarjalaiset palkitaan maalissa. Myös kaikki 

kuntosarjaan osallistuneet palkitaan maalissa. 

 

ENSIAPU 

Sijaitsee kilpailukeskuksessa. 



 

PAIKOITUS 

Paikoitus kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Ei pysäköintimaksua. 

 

KILPAILUKESKUS 

Kilpailukeskus sijaitsee Utin Leirikentällä. (Osoite: Vennantie). Opastus vt6 Utti. 

 

KORONA-OHJEET 

– perusohje: Tule – suunnista - poistu 

– jos pieniäkin flunssan oireita vast, niin ei saa osallistua 

– vältä turhia kokoontumisia ja kontakteja 

– välimatka muihin 2m 

– käy WC:ssä ennen kilpailupaikalle tuloa (esim. Utti-ABC) 

– leimaa käyttämällä Emit-kortti rastipalikassa (älä pidä sitä siellä) 

– siirry heti leimattuasi sivuun rastilta 

– maalissa käsien desifiointi ja maski päähän ennen leimatarkastusta 

– poistu alueelta heti kun se on mahdollista 

– ei turhia seuraajia kisa-alueelle 

– Karttoja ei kerätä pois maalissa - muistakaa Reilu Peli! 

 

Hauskoja suunnistushetkiä ja rastien löytämisen riemua! 

 

 

TERVETULOA! 

 

Kouvolan Suunnistajat 


