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Alustava kilpailuohje 
 
 
KILPAILUKESKUS 
Kilpailukeskus on Anjalan urheilukentän vieressä; osoite: Urheilijantie 1. Parkkialueet ovat 
kilpailukeskuksessa. 
 
SÄÄNNÖT 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. Tapahtumassa noudatetaan Korona-
rajoituksia ja -ohjeita. Lue erillinen Korona-ohje. 
 
SARJAT, RADAT ja LÄHTÖAJAT 
Taulukko erillisenä. Kaikilla radoilla lukuun ottamatta sarjoja H/D14, D70-80 ja H80-85 on perhoslenkki-
hajonta. 
 
LÄHTÖ 
Lähtöpaikka on urheilukentällä kilpailukeskuksessa. K-pisteenä on lähtöpaikka. Yhteislähdöt ovat klo 20.15 ja 
20.30. Illan valoisuus voi aiheuttaa lähdön siirron myöhemmäksi. Mahdollinen muutos ilmoitetaan 
lähtöpaikalla. 
 
Kilpailijat pääsevät lähtöalueelle 5 min ennen lähtöä. Kilpailijat kutsutaan riviin 4 min ennen lähtöä. 
 
Kartat jaetaan kilpailijalle 1-2 min ennen lähtöä käteen, jolloin kilpailija voi tarkistaa, että saa numeronsa 
mukaisen kartan. Karttaa ei saa avata ennen lähtöhetkeä. 
 
KILPAILUNUMEROT 
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Numerot ovat infossa (omat hakaneulat), samoin emit -
tarkistuslaput. Numero on palautettava maalissa. 
 
LEIMAUS 
Kilpailussa käytetään emit-leimausta. Kilpailijat, joilla ei ole omaa emit-korttia, saavat sen 6 eurolla infosta, 
jonne lainakortti on myös palautettava. Palauttamatta jääneestä lainakortista veloitetaan 80 euroa. 
Tarkistakaa lähtölistasta, että emitin numero lähtöluettelossa on oikein. Kilpailukortin numeroiden 
muutokset tehdään maalissa olevassa tuloslaskentakopissa. Kilpailukeskuksessa, mallirastin lähellä on 0- 
leimasin, jolla voi kokeilla kortin toimivuutta. 
 
Ennen lähtöä tehtävä 0-leimaus tehdään lähtöön siirryttäessä toimitsijoiden ohjeistuksen mukaan. 
 
Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää lähtöluettelossa 
mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tarkista/varmista kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä. 
Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua kilpailukorttia, suoritus hylätään. (Suunnistuksen 
lajisääntö 11.518). Kilpailijaa ei hylätä sarjoissa H/D14. 
 
Maalissa on maalileimaus. 
 
RASTIT 
Mallirasti on kilpailukeskuksessa. Rasteilla ei ole heijastimia.  Kilpailualueella on paljon rasteja lähekkäin. 
 
KARTTA 
Tulostekartta 9/2021. Mittakaava 1:7500 kaikissa sarjoissa. Koko A3 tai A4. A3-kokoisilla kartoilla olevilla 
radoilla on kartanvaihto toteutettu kaksipuolisella tulostuksella. Kartat ovat muovikotelossa. Rastimääritteet 
on painettu karttaan, irrallisia rastimääritteitä ei ole. 



 
MAALI 
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Maalissa kilpailija suorittaa maalileimauksen, josta tulee maaliin 
tuloaika. Samanaikaisissa maaliintuloissa paremmuuden ratkaisee maaliviivan ylitysjärjestys, jonka maalissa 
oleva maalituomari vahvistaa. Maaliviiva on ennen maalipukkia. Leimauksen jälkeen kilpailija siirtyy 
leimantarkastukseen. Epäselvät leimaukset tarkistetaan erikseen ja tarkistuskortti otetaan talteen. Karttoja 
ei kerätä pois maalissa. Maali suljetaan klo 22.00 
 
KESKEYTTÄNEET 
Keskeyttäneiden on tultava maalin läpi, tai jos se ei ole mahdollista, keskeyttäneen on ilmoittauduttava 
maalissa korttien tarkastuspisteessä. 
 
TULOKSET 
Tulokset ovat nähtävänä www -sivuilla osoitteessa www.kouvolansuunnistajat.fi 
 
PALKINNOT 
Sarjojen kolmelle parhaalle jaetaan tuotepalkinto ja lisäksi aluemitalit alueen seuroja edustaville. Palkinnot 
jaetaan infosta tulosten selvittyä. 
 
ENSIAPU 
Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa. 
 
KAHVIO 
Kilpailukeskuksessa ei ole kahviota. Kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä on avoinna ravintola 
Kiroileva Kokki, jossa on varauduttu kilpailijoiden vierailuun. Kahviossa käy maksuvälineenä käteinen ja 
yleisimmät maksukortit. 
 
PUKEUTUMINEN, PESU JA KÄYMÄLÄT 
Kilpailukeskuksessa on pienehkö sisätila varusteiden vaihtoon 19.45 alkaen. Liikuntasaliin saa mennä vain   
kuivilla sukilla. Jalkineet ja märät sukat riisutaan pressulle. Kilpailukeskuksessa ja Kiroilevassa Kokissa on 
sisäkäymälät. Pesutiloja ei ole. 
 
TUOMARINEUVOSTO 
     
Hannu Myllärinen, JoKu, puheenjohtaja 
Petri Kotro, KaaRa 
Harri Hintsanen, IHR 
 
TOIMIHENKILÖT 
Kilpailunjohtaja Jorma Laukkanen, 0407460088 
Ratamestari Heikki Kyyrönen, 0458600606 
Valvoja Marko Uotila, KS 
Tulospalvelu Mikko Kekki 
Tiedottaja Riikka Hillo, 0407367741 
 
Tervetuloa yösuunnistamaan! 
 
Kouvolan Suunnistajat 

http://www.kouvolansuunnistajat.fi/

