
KILPAILUOHJEET 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n ja järjestäjän ohjeita. 

KILPAILUN ORGANISAATIO 

Kilpailunjohtaja: Vili Laukkanen
Tiedottaja Jorma Laukkanen, 040 746 0088
Valvoja: Miina Hyytiäinen 
Ratamestariryhmän johtaja: Jarkko Tynys
Kartta: Tuomas Talka
Lähdöt: Jyrki Hyyrynen, Hannu Töyrylä
Maali ja tulokset: Mikko Kekki
Kuulutus: Petri Lindqvist
Info:  Amalia Linden
Ensiapu: Terhi Harjula
Kahvio: Alma Laukkanen
Tuomarineuvosto: edustajat Kys, Veve ja Ks nimetään kisapaikalla

Parkki
P-alue on kisakeskuksessa Vahteron koulun kentällä (Voimakatu 1).

Kilpailukartta 
Suunnistuskartta, tulostekartta 8/2022. Kartta on mittakaavassa 1:7 500. Käyräväli 2,5 metriä. 
Kartta on muovikotelossa ja kooltaan A4 sekä RR-rata kooltaan A5.  

Maasto 
Alue on kaupungin ulkoilualuetta. Maastossa on runsaasti polkuja. Maasto on tavanomaista 
metsämaata ilman hakkuita. Jyrkänteet ovat paikoin hyvin kivikkoisia. Jalkinesuositus on nastari.

Kielletyt alueet: 
Tonteille meno on kielletty. 

Lähdöt
Kilpailussa on yksi lähtöpaikka, jonne on matkaa n. 400m polkua / katua. Lähtöön viitoitus.
Lähtöluettelot ovat nähtävissä netissä. Ensimmäiset lähdöt klo 18.00.

Lähtöjen toiminta  
 
H/14 ja vanhemmat
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, H/D12 ja H/D10, H/D10RR, H/D8RR ja saattajasarja
4 min ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan jonka jälkeen on nähtävillä 



mallikartta, johon on piirretty oman kilpailurata 
3 min ennen lähtöaikaa nollataan emit, kilpailija on itse vastuussa emit-numeronsa 

oikeellisuudesta.  
2 min ennen lähtöä on annetaan kilpailukartta. Opas antaa tarvittaessa neuvoja.
1 min ennen lähtöaikaa  siirrytään lähtöviivalle

Radat:

RR- ja TR-radalla on käytössä keltainen siimari. RR-radan rastit ovat koodeilla RR1 – RR5. 
Viimeisellä rastilla ovat koodit RR5 ja 47, jossa voi leimata kummalla tahansa rastilla. Rasti on 100 
metriä maalista ja sen voi käydä katsomassa. Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin.

Matkat

Lyhyet keskimatkat
RR-radat: 1,0 / 1,4 km
TR-radat:  1,0 km
HD10: 1,1 km
HD12: 1,4 km
HD14: 2,1 km
HD16 ja HD16+ 2,4 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). 

Näytöllisessä kilpailukortissa rastin koodina näkyy emitin sisäinen koodi, joka ei aina ole sama kuin
rastin oikea koodi. 

Kilpailunumerot, tarkistuslipukkeet ja rastinmääritteet 
Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita. Irrallisia rastimääritteitä ei ole. Kilpailukortin 
tarkistuslipukkeet ja numerot ovat saatavilla infossa. Numerot palautetaan maalissa.

Maali  
Kilpailussa käytetään maalileimausta.

Karttoja ei kerätä pois maalissa. 

Maali suljetaan viimeisen kilpailijan saavuttua maaliin, mutta viimeistään klo 19.30.

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 palkitaan kokonaispisteiden perusteella. Palkinnot jaetaan heti tulosten 
selvittyä. Palkintoja ei toimiteta jälkikäteen.



Huolto
Kilpailukeskuksessa on kahvila. WC:t ovat liikuntasalin pukuhuoneessa.

Piha- ja kuntosuunnistus 
Kilpailukeskuksessa on kuntorastit, jossa tarjolla useita ratoja. Pihasuunnistus on ilmainen.

Kompassikisan radoille kilpailun ulkopuoliset pääsevät klo 18.50 alkaen. Kartan saa ostaa 
kuntosuunnistuksen infosta.

Nautinnollista suunnistusta! 

Kouvolan Suunnistajat 


