
KILPAILUOHJEET 
 
 
Kilpailussa noudatetaan järjestäjän ohjeita. 
 
Parkki 
Opastettu parkkialue on Anjalan urheilukentän alue (Urheilijantie 3). Parkkialueen vieressä on WC-
tilat (kilpailukeskuksessa ei ole WC-tiloja). Parkkialueelta on opastus kilpailukeskukseen Sihvakan 
maauimalaan, jonne on matkaa 600 metriä. 
Parkkeeraus on mahdollista omatoimisesti puretun Anjalan koulun paikalle (Anjalantie 5), josta 
matkaa kilpailukeskukseen on 250 metriä. Kirkon vierestä johtaa tie maauimalaan. Netissä on 
opaskartta. 
 
Kilpailukartta 
Sprinttikartta, tulostekartta 8/2021. Kartta on mittakaavassa 1:4 000. Käyräväli 2,5 metriä. Kartta 
on muovikotelossa ja kooltaan A4. Maastotyö Jukka Sakki ja Heikki Kyyrönen. 
 
Maasto 
Alue on kylän ulkoilualuetta. Metsäalueilla on runsaasti polkuja. Maasto on pääosin tavanomaista 
metsämaata ilman hakkuita. Rinnealueet ovat paikoin hyvin kivikkoisia. Radat eivät ylety 
kivikkoisimpiin rinteisiin tai jyrkänteiden reunoille, mutta niitä on syytä varoa, mikäli sinne 
harhautuu. 
 
Kielletyt alueet: 
Muutamia tonttien ympäristöjä ja Elimäentie on merkitty kielletyiksi alueiksi. Tonteille meno kielletty. 
 
Lähdöt 
Viestin lähtö-, maali- ja vaihtoalue on Sihvakan maauimala. Elimäentie on ylitettävä suojateiden 
kohdalta. Viestin lähtö RR- ja TR-sarjoissa on klo 11.00 ja muut sarjat klo 11.15. 
 
Kartat aloittajille jaetaan käteen hetki ennen lähtöä. 
 
Lähtöluettelot ovat nähtävissä netissä. 
 
Vaihto- / maalialue on pienehkö. Lämmittely ja kisan seuraaminen järjestäjän ohjeiden mukaan. 
 
Radat: 
Viestin radat ovat lähes kokonaan maastossa. Jalkinesuositus on nastari. 
 
RR- ja TR-radoilla on käytössä kaksi eri siimaria. Toinen siimari on valkoinen nauha ja toinen 
keltainen. Siimarit erkanevat K-pisteellä ja yhdistyvät ennen viimeistä rastia. Siimari, joka on 
käytössä ko. radalla on piirretty violetilla ja siinä on rastit normaalisti. Toinen siimari on piirretty 
karttaan oranssilla. K-pisteellä saa olla seuran huoltaja, joka varmistaa että suunnistaja 
lähtee oikealle siimarille. 
Keltaisella nauhalla on merkitty pohjoinen siimari ja sillä ovat rastit RR1 – RR5. Valkoisella 
nauhalla on merkitty eteläinen siimari ja siinä ovat rastit RR6 – RR11. Viimeinen rasti on 
molemmilla radoilla sama ja siinä on koodit RR5 ja RR11. Rasti on 70 metriä maalista ja sen voi 
käydä katsomassa. 
Molemmat siimarit ovat käytössä kaikilla osuuksilla. Sama juoksija juoksee eri osuudella eri 
siimarin / tukireitin. Tukireitillä on hajonnat. 
 
Matkat 
RR-radat: 0,7 / 1,0 km 
TR-radat:  0,6 – 0,7 km 
HD14: 1,1 – 1,2 km 
HD16 ja Avoin: 1. ja 2. osuus 1,6 – 1,6 sekä 3. ja 4. osuus 1,2 – 1,3 km  
 



Rastit, leimausjärjestelmä ja kilpailukortit 
Rasteina on rastitolppia ja RR-radalla rastipukkeja. Mallirastit ovat nähtävillä infossa. 
 
Kilpailussa käytetään emit - leimausjärjestelmää. Tarvittaessa emit -numeron korjaus tehdään 
infossa. Tarkista kortin toimivuus mallirastilla (nollaleimasin). 
 
Vaihto 
Tuleva kilpailija leimaa maalissa, luovuttaa kartan ja käy antamassa seuraavan osuuden kartan 
lähtijälle. Kartat ovat karttatelineessä joukkue- ja osuusnumerolla numeroituna. Tämän jälkeen 
juoksija siirtyy leimantarkastukseen karsinaa pitkin. 
 
Varakartat ovat vaihtopuomilla. 
 
Lähtevä kilpailija odottaa vaihtoalueella. Vaihtoalueelle mentäessä on Emit-kortti nollattava. 
 
Mahdollisesti hylätyt joukkueet juoksevat viestin normaalisti. Jos keskeyttänyt joukkue vaikuttaa 
kilpailun kulkuun antaa järjestäjä keskeyttäneelle joukkueelle luvan lähteä liikkeelle. 
 
Kilpailija käyttää samaa kilpailukorttia omalla ”toisella” osuudellaan. Kilpailukortin voi lainata 
infosta. Lainatut 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. 
 
Kilpailunumerot, tarkistuslipukkeet ja rastinmääritteet 
Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita. Joukkueella on kaksi kilpailunumeroa. Ensimmäisellä ja 
kolmannella osuudella juoksevalla on 7 alkuinen numero sekä toisella ja neljännellä osuudella 
juoksevalla 8 alkuinen numero. Kilpailunumeron kaksi viimeistä numeroa ovat joukkueen numero 
(esim. joukkue numero 9:llä on käytössä numerot 709 ja 809). Irrallisia rastimääritteitä ei ole. 
Kilpailukortin tarkistuslipukkeet ja numerot ovat saatavilla infossa. 
Numerot palautetaan maalissa. 
 
Maali   
Maaliintulo järjestys ratkaistaan maalilinjan mukaan. Kilpailussa käytetään maalileimausta. Ennen 
Emit-kortin lukua kilpailija desifioi kädet järjestäjän varaamassa paikassa. 
 
Karttat kerätään pois maalissa. Viesti alettua ei myöskään muilta kartoilta saa näyttää ratoihin 
liittyviä asioita. Ilman karttoja ohjeita voi antaa. 
 
Maali suljetaan viimeisen kilpailijan saavuttua maaliin, mutta viimeistään klo 13.00. 
 
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. 
 
Palkinnot 
Sarjojen kolme parasta joukkuetta palkitaan. 
 
Palkinnot on noudettavissa tulosten valmistuttua infosta. Palkintoja ei toimiteta jälkikäteen. 
 
Suunnistajapankki ja omatoimisuunnistus 
Yksittäiset suunnistajat voivat ilmoittautua infoon klo 10.30 saakka suunnistajapankkiin. Kaikki 
ilmoittautuneet pääsevät juoksemaan. 



 
Omatoimisuunnistus on mahdollista klo 12.00 alkaen. Karttoja ostettavissa infosta. 
 
Karttamaksu molempiin on 8€. 
 
Nautinnollista suunnistuspäivää! 
 
Tervetuloa ensi kevään kaksipäiväiseen KevätSuunnistukseen! 
 
Kouvolan Suunnistajat 
 
 
 
 


