
  

KILPAILUOHJEET   
Alustava, lopulliset kilpailuohjeet kilpailukeskuksen ilmoitustaululla. 
 

Tuplakeskimatka suunnistuskilpailu 23.7.2022 Kouvolan Tykkimäellä. Aamupäivällä juostaan 

Tykkimäki- ja iltapäivällä Kymenlaakson Sähkö-keskimatka. 
 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita. 

 

KILPAILUN ORGANISAATIO 

Kilpailunjohtaja:  Tuomas Tonteri 

Kilpailunjohtajan apulainen Jorma Laukkanen, 040 746 0088 

Valvoja:   Asko Karjalainen Iitin Pyrintö   

Ratamestarit:  Jarkko Tynys, Arttu Lindqvist 

Kartta:   Asko Määttä, päivitys 2022 Ossi Karvonen 

Lähdöt:   Hannu Töyrylä, Jyrki Hyyrynen, Helena Kattelus 

Maali ja tulokset:  Mikko Kekki 

Kuulutus:   Arttu Lindqvist 
Info:    Riikka Hillo, Elvi Kaasinen 

Kilpailukeskus:  Anssi Pajuoja 

Pysäköinti:   Vili Laukkanen 

Ensiapu:   Päivi Kekki, Riitta Tonteri 

Kahvio:   Alueen kahvilat ja ravintolat 

Tuomarineuvosto:  Harri Hintsanen IHR, Jonna Salminen KuUS ja Martti 
   Mäkelä SOC Asikkala 

 

Kilpailukartta 
Suunnistuskartta on tulostekartta 7/2022. Kartta on mittakaavassa 1:10 000 sarjoilla H/D16 – 

55 ja 1: 7 500 sarjoilla H/D8 - 14 ja 60 sekä vanhemmat. Käyräväli on 5 metriä. Kartta on 

muovikotelossa ja kooltaan A4. 

 
Maasto 
Maasto on kaupungin lähimetsää, jossa on runsaasti polkuja. Alueella on myös soistunutta 

metsää ja monipuolisesti hoidettua sekametsää. Kilpailukeskuksen länsipuolella on frisbeegolf-

rata. Aamupäivän radat tulevat frisbeegolf-radan läpi (käyttäjät informoitu) ja iltapäivällä alue 

on merkitty kielletyksi. 

  

 

Kielletyt alueet 

Valtatiet, pihamaat ja iltapäivällä frisbeegolf-alue ovat kiellettyjä alueita. 
  

Piikkarikielto 

Kilpailussa ei saa käyttää piikkareita. 
 



Rastit, leimausjärjestelmä ja kilpailukortit 

Mallirasti on nähtävillä opaspaalulla. Kilpailussa käytetään emit - leimausjärjestelmää. 
Tarvittaessa emit -numeron korjaus tehdään infossa. Tarkista kortin toimivuus mallirastilla 

(nollaleimasin). 
  

Kilpailukortin voi vuokrata infosta (7 €). Vuokratut kortit palautetaan samaan pa ikkaan. 

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 alkaen ja iltapäivän lähdöt klo 13.00 alkaen. Lähtöluettelot ovat 
nähtävissä netissä, infotaululla sekä lähtöpaikoilla. Aamu- ja iltapäivällä on molemmissa yksi 

lähtöpaikka. Lähtöihin on viitoitus opaspaalulta. 
  

Lähtöihin on matkaa aamupäivällä 1,1 km ja iltapäivällä 1,4 km. Lähtöpaikoilla ei ole wc:tä, 

eikä varusteiden kuljetusta. Kuntosuunnistuksen lähtö on kilpailukeskuksesta. 
  

Kilpailunumerot, tarkistuslipukkeet ja rastinmääritteet 
Kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Molempina kilpailuissa käytetään samaa numeroa. Omat 

hakaneulat. Kilpailunumero pitää palauttaa maalissa. Kilpailunumerot ovat numeromapeissa 
kilpailukeskuksessa. Irralliset rastimääritteet ja kilpailukortin tarkistuslipukkeet ovat saatavilla 

lähtöpaikalla. Rastimääritteet on painettu myös karttoihin. 
  

Lähtöjen toiminta   

  

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 on nähtävillä 

1 min ennen lähtöaikaa siirrytään karttojen viereen. 

 

Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. K-piste on lähdössä. 
  

Myöhästyneet ilmoittautuvat lähtöalueella olevalle Myöhästyneet-kyltillä. 

 

 

H/D12TR ja H/D12 

4 min ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan jonka jälkeen on nähtävillä 
mallikartta, johon on piirretty K-piste. H/D12TR – sarjoissa mallikartassa on oman 

sarjan ratapainatus. 

3 min ennen lähtöaikaa nollataan emit, kilpailija on itse vastuussa emit-numeronsa 

oikeellisuudesta.   



2 min ennen lähtöä on nähtävillä mallikartta, johon on piirretty K-piste. H/D12TR – 

 sarjoissa mallikartassa on oman sarjan ratapainatus. 

1 min ennen lähtöaikaa annetaan kilpailukartta. 

 

 
H/D10RR, H/D8RR ja saattajasarja 

4 min ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan, jonka jälkeen hän saa 

tutustua mallikarttaan, johon on piirretty kilpailurata. 
3 min ennen lähtöaikaa nollataan emit, kilpailija on itse vastuussa emit-numeronsa 

oikeellisuudesta.   

2 min ennen lähtöaikaa annetaan kilpailukartta. Opas antaa tarvittaessa neuvoja. 

1 min ennen lähtöaikaa siirrytään lähtöviivalle. 

 

RR - radalla on 6 rastia sekä aamu- että iltapäivällä. Näillä on maastossa tunnukset RR1, 
RR2, RR3 jne. RR -mallirasti on nähtävillä lähdössä. 

 

Viitoituksena on maassa kulkeva yhtenäinen keltainen muovinauha. Rastireitin rastit ovat 
viitoituksen varrella. Kilpailija saa väärän leimauksen vuoksi 10 minuutin lisäajan kutakin 

virheellistä leimausta kohti. 
 

Maali 

Kilpailussa on yksi viimeinen rasti, jossa on koodi 100 ja RR6. Kummalla tahansa leimasimella 

saa leimata. 
  

Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin. Kilpailussa 

käytetään maalileimausta.  Maalileimauksen jälkeen kilpailija jatkaa leiman tarkastukseen, 
jossa luetaan kilpailukortti. Epäselvissä leimaustapauksissa kilpailija siirretään sivuun 

selvitystä varten. 
  

Karttoja ei kerätä pois. Muistakaa rehdit tavat. 
  

Maali suljetaan viimeisen kilpailijan saavuttua maaliin tai viimeistään aamupäivällä klo 11.50 ja 

iltapäivällä klo 15.00.   
 

Keskeyttäneet 
Keskeyttänyt kilpailija tulee maaliin, leimaa maalilinjalla ja ilmoittaa keskeyttämisestään 

kilpailukortin tarkastuksessa. 
   

Tulokset 

Kilpailun jälkeen tulokset väliaikoineen julkaistaan seuran nettisivulla 

www.kouvolansuunnistajat.fi. Tarjolla on myös reittihärveli. 
  

 

 



Palkintojen jako 

 
Päivän yhteistulosten perusteella sarjoissa H/D8RR -12 palkitaan kolme parasta ja kaikille muille 

osallistuneille osallistujapalkinto, sarjoissa H/D14 - 21A palkitaan kolme parasta sekä sarjoissa 

H/D21C ja vanhemmat palkitaan voittajat. 
 

Palkinnot jaetaan infosta sarjan valmistuttua. Palkintoina Tykkimäen rannekkeita, laitelippuja ja 

tavarapalkintoja. 
 

Kahvila 
Kilpailukeskuksessa palvelee kahvila / ravintola Loiske.  Huvipuistossa lisäksi useita 

ruokapaikkoja. 

 
Ensiapu, pelastuspalvelu ja turvallisuus 

Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. Ensiavun yhteyshenkilö on Riitta Tonteri p. 040 

5519937. Lääkäripäivystys on Ratamokeskuksessa Kouvolassa. 
   

Avotulen käsittely on ehdottomasti kielletty. Kilpailukeskukseen ja pysäköintipaikoille johtavat 
tiet ovat pelastusteitä. Ne on ehdottomasti jätettävä avoimiksi. Turvallisuussuunnitelma 

hätäpuhelun soitto-ohjeineen on ilmoitustaululla.   
  

 

WC:t ja peseytyminen 

WC tiloina toimivat Käyrälammen uimapaikan WC:t, jotka sijaitsevat maalialueen 

läheisyydessä. Uimarannan huoltotiloissa on suihkut erikseen miehille ja naisille. 

 

Uimarannalla on havaintoja järvisyyhystä; uimareita kehotetaan peseytymään ja kuivaamaan 
itsensä huolellisesti uinnin jälkeen. 
   

Paikoitus 

Maksuton pysäköinti on kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Navigointiosoite; 

Käyrälammentie 17, 45200 Kouvola. 
  

Kuntosuunnistus 
Kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä on kuntosuunnistus. Karttamaksu 8€ ja alle 18v 

5€ maksetaan infossa. 

 
Kuntosuunnistuksen lähdöt klo 12.30 – 13.00. Kartan saa infosta. Kuntosuunnistuksen maali 

on kilpailukeskuksen läheisyydessä. Kuntosuunnistaja ei saa tulla kilpasarjojen maaliin. 
   

  

Tervetuloa! 

 

Kouvolan Suunnistajat  ry 


