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Järjestämässä 

Kilpailunjohtaja     Tapani Koskenoja 

Radat ja karttojen päivitykset  Juha Hiirsalmi 

Tulokset   Hannu Arki 

 

Valvoja 

Ari Tertsunen, Nurmeksen Sepot 

 

Tuomarineuvosto 

Juha Villikka, Koovee (pj) 

Arno Lilja Grønhovd, Modum OL 

Vibeke Vogelius, Silkeborg OK 

Kilpailut 

Lauantai  8.10.2022, 10.00  TempO (SM + Maaottelu osa 1 + WRE) 

Lauantai   8.10.2022, 19.00  Maaottelun yö (Maaottelu osa 2) 

Sunnuntai   9.10.2022, 10.00  PreO (SM + Maaottelu osa 3 + WRE) 

 

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskus on Hovirinnan koululla Kaarinassa, noin 9 km / 12 min Turusta. Osoite 

Hovirinnantie 17, 20780 Kaarina. (60.404459, 22.363712) 

Kilpailukeskukseen pääsee myös paikallisliikenteellä (www.foli.fi/fi). 

Kilpailukeskuksessa lämmintä sisätilaa, info, WC:t ja karanteenit. Huom! Koulun 

sääntöjen vuoksi kengät tulee ottaa pois eteisessä tai kengänsuojia käytettävä. 

Kahvio avoinna lauantaina 9.30-15. Käteinen tai mobilepay. 

  

http://www.foli.fi/fi
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Sarjat ja säännöt 

Maaottelu, joukkuekilpailu:   Kilpaillaan 5 henkisin maajoukkuein.  

Suosittelemme, että joukkueissa on vähintään 1 jäsen, 

jolla sertifikaatti P-sarjaan. 

Maaottelu, henkilökohtainen: Elite (myös HD10E sarjalaiset lasketaan mukaan 

tuloksiin) 

Kolmesta osakilpailusta korkeimman yhteistuloksen saanut urheilija ja joukkue voittaa 

pohjoismaisen ottelun henkilökohtaisessa ja joukkuekilpailussa. 

Jokaisella maalla voi olla yksi tai useampi joukkue. Lopulliseen joukkuekilpailuun lasketaan 

kaikista Pohjoismaista kaksi parasta joukkuetta. Myös muilla mailla (tai millä tahansa 

urheilijaryhmällä) voi olla joukkueita, mutta nämä kilpailevat Nordic Match -joukkuekilpailun 

ulkopuolella. 

Maaottelussa noudatetaan voimassa olevia IOF:n lajisääntöjä ja SM-kilpailussa SSL:n sääntöjä. 

Sääntöpoikkeama: "Maaottelun yö" ei sisällä aikarastia. Vain pisteet lasketaan. 

SM-kilpailu käydään Elite-sarjassa. Lisäksi HD10E, jossa samat radat (jotta kyseiset kilpailijat 

voivat osallistua myös maaotteluun). 

 

Kartat 

Kartat noudattavat ISSprOM2019 kuvausohjetta, joka on voimassa 1.9.2022. 

Mittakaava 1:3 000. Käyräväli: 2 m. Kartat ovat säänkestävää materiaalia. 

Tempo: Kartoitus Juha Hiirsalmi 9/2022 

Maaottelun yö: Kartoitus Eero-Antti Lonka 2020. Ajantasaistus Juha Hiirsalmi 9/2022 

PreO: Kartoitus Ville Hiirsalmi 2021. Ajantasaistus Juha Hiirsalmi 9/2022 
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  Kilpailumateriaalit 

Kilpailunumerot, kilpailukortit (paitsi Tempon kortti, jonka saa lähdöstä) ja TOE-leimausprikat voi 

noutaa lauantaina ennen Tempo-kilpailua kilpailukeskuksessa olevalta jakopisteeltä. Tempo-

kilpailun jälkeen kilpailumateriaalit ovat noudettavissa Infosta. Kilpailijalla oltava omat 

hakaneulat. 

 

Maastokuvaus 

Kaikkien kilpailujen maasto on osittain ihmisen rakentamaa ja osittain metsämaastoa. 

Urat ovat pääosin asfalttiteitä ja hiekkapohjaista ulkoilureittejä. Radoilla on muutamia nousuja ja 

laskuja, mutta kaikki hyväkulkuisia. 

Oman avustajan käyttö on sallittu, mutta avustaja ei saa osallistua suunnistussuoritukseen. 

Varovaisuutta teiden ylityksissä. Reiteillä liikkuu hyvällä säällä runsaasti ulkoilijoita. Noudattakaa 

liikennesääntöjä ja varokaa muita tiellä liikkujia! Jokainen kilpailee omalla vastuullaan.  

 

  Tempo 8.10. 

Ensimmäinen lähtö klo 10.00. Lähtö tapahtuu kilpailukeskuksesta, josta lähdetään radalle 

lähtölistan mukaisesti. Kilpailija saa lähdöstä kilpailukortin, jonka kääntöpuolella on reittikartta 

(reittiä on ehdottomasti noudatettava). 

Ensimmäiselle asemalla on matkaa lähdöstä 1100 m. Viimeiseltä asemalta kuljetaan takaisin 

kilpailukeskukseen samaa reittiä kuin mitä tultiin ensimmäiselle asemalle. Matkaa takaisin 

Kilpailukeskukseen on myös 1100 m. Reitin kokonaispituus on 2900 m. 

Karanteeni sulkeutuu 11.00. Kaikkien klo 11.00 tai sen jälkeen lähtevien kilpailijoiden pitää olla 

silloin karanteenissa. Maaliin tulevat kilpailijat eivät pääse karanteenialueelle ennen kuin 

viimeinen kilpailija on lähtenyt. Lähtevät kilpailijat voivat jättää varusteensa karanteenin 

ulkopuolelta osoitetulle alueelle. Ei puhelimia, tietokoneita tai muita kommunikaatiovälineitä 

karanteeniin. 

8 tempoasemaa, joilla 6 lippua ja 5 tehtävää. 

Enimmäisaika on 150 sekuntia per asema. Vastaukset tulee antaa selkeällä äänellä lausuen 

käyttäen aakkosia: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Zero. Jos haluat osoittaa 

vastauksen (kartan alareunassa olevista kirjaimista), kerro tämä heti asemalle saapuessasi. 

Tempossa kokonaisaikaan lisätään 30 sekuntia jokaisesta väärästä vastauksesta. 

Ennen suorituspaikkaa on odotuspiste, johon kilpailija jää odottamaan kutsua suorituspaikalle.  
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Tehtäväkartat saa joko kiinteäksi nipuksi yläreunastaan sidottuna tai irtonaisena. 

TempO-asemalle saavuttaessa kilpailija istuutuu tuolille (jossa hänen on istuttava koko 

suorituksen ajan). Toimitsijat seisovat tuolin ja rastien välissä osoittaen kilpailijalle 

istumasuunnan. Istuuduttuaan kilpailija valitsee joko sidotut tai irtonaiset kartat.. Kartat ovat 

nipussa oikeassa järjestyksessä, jos kilpailija näkee nipun oikeassa reunassa alhaalta ylös 

numerot yhdestä viiteen. Jos näin ei ole, kilpailijan pitää huomauttaa siitä toimitsijalle, kilpailija ei 

saa itse järjestää karttoja ennen suoritusta. 

Toimitsijat siirtyvät sivuun ja toinen toimitsijoista esittelee rastiliput aloittaen vasemmalta. Alfa, 

Bravo, Charlie, Delta, Echo ja Foxtrot. Jos kilpailija ei näe jotain lippua on hänen huomautettava 

siitä välittömästi, jolloin toimitsija näyttää sen hänelle uudelleen. Kolmen sekunnin kuluttua 

toimitsija ilmoittaa: Aika alkaa NYT! NYT-käskyn jälkeen kilpailija saa kääntää kansilehden 

karttanipun taakse, jolloin tulee ensimmäinen kartta esiin. Kartan ja sen alapuolella olevan 

rastimääritteen perusteella kilpailija toteaa, missä on oikea lipun paikka eli mitä rastilippua 

kysytään ja ilmoittaa sen selkeällä äänellä, esimerkiksi “Delta”. Mikäli kilpailijan mielestä mikään 

rastilippu ei ole kysytyssä kohteessa, hän vastaa Zero (nolla). Kerran annettua vastausta ei saa 

enää korjata. 

Vastauksen sanottuaan kilpailija saa kääntää seuraavan kartan esiin ja vastaa siihen. Sen kartan, 

johon kilpailija vastaa on oltava vastaushetkellä esillä. Edellistä karttaa ei saa ottaa enää 

uudelleen esiin, eikä kahta karttaa saa katsoa yhtäaikaisesti (eli jo vastattua karttaa ei saa jättää 

näkyville edes heittämällä se maahan, vaan jo vastattu kartta pitää laittaa karttanipun 

alimmaiseksi). Mikäli näin tapahtuu, kyseinen vastaus hylätään. Kilpailijan annettua vastauksen 

viimeiseen eli viidenteen tehtävään aika pysähtyy. Sen jälkeen kilpailija tarkistaa karttojen 

järjestyksen ja laittaa karttanipun takaisin penkille kansilehti päällimmäisenä. 

Toimitsijat kirjaavat kilpailijan vastaukset ja käytetyn ajan pöytäkirjaan. Kilpailijalla on oikeus 

tarkistaa pöytäkirjaan kirjoitetut vastaukset ja aika (ja halutessaan kopioida ne itse omaan 

kilpailukorttiinsa) ennen kuin hän poistuu asemalta.  

Maaliin saapuvan kilpailijan ei tarvitse luovuttaa TempO:n kilpailukorttiaan infoon. 

On luonnollisesti kiellettyä puhua kilpailusta kilpailijan kanssa, joka ei ole vielä lähtenyt.  
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Maaottelun yö 8.10. klo 19 

Ensimmäinen lähtö klo 19.00 tai korkeintaan 15 minuuttia myöhemmin (jos kirkas sää). Lähtöön 

matkaa 300 m. Opaskartta lähtöpaikalle löytyy kilpailukeskuksesta. Juuri ennen lähtöä on jyrkkä 

nousu, jossa toivomme kanssakilpailijoiden auttavan mahdollisesti apua tarvitsevia.  

Radan pituus on 700 m, kokonaisnousu n.10 m. Radalla on 17 tehtävää, maksimi suoritusaika 

on 72 min (Physically challenged statuksen omaaville 82 min). 

Kilpailussa käytetään TOE-leimausjärjestelmää. Ennen lähtöä kilpailija tyhjentää kaikki 

leimausprikkansa näyttämällä niitä CLEAR-leimasimelle. Lähtö tapahtuu leimaamalla start/finish-

prikalla lähtöleimasimella. Samalla prikalla leimataan maalissa, jolloin suoritusaika päättyy. Rastit 

leimataan haluttua vastausta vastaavalla prikalla kunkin rastin leimasimella. Leimasimet 

sijaitsevat aina kyseisen rastin ratkaisupaalun läheisyydessä. Rasteja on lähekkäin, joten 

kilpailijan on syytä olla tarkkana millä leimasimella leimaa. Ratkaisupaaluissa ja leimasimissa on 

rastin järjestysnumero. 

Lähdöt ryhmälähtöinä 3-5 kilpailijan ryhmissä. Lähtöpaikalla oleva kello toimii lähtömerkkinä. 

Lähtökellon merkistä kilpailijat leimaavat lähtöleimasimella, jonka jälkeen he saavat ottaa 

kilpailukartan. Suoritusaika tulee lähtöleimauksesta, ei lähtökellosta. 

Radalla saa liikkua vain kartalle ruskealla värillä merkittyä teitä/uraa. Osa näistäkin reiteistä on 

kiellettyjä ja ne on merkitty kartalle violetilla viivalla. Osaa kielletyistä alueista ei ole merkitty 

maastoon, ainoastaan karttaan. 

Radalla on yksi yksisuuntainen osuus, jolla saa pysähtyä muttei kulkea takaisinpäin. Muista 

leimata kaikki määritteissä yksisuuntaista ennen olevat rastit ennen yksisuuntaiselle astumista.  

Suoritusaika päättyy maalileimaukseen. 

TOE-leimauksen varajärjestelmänä käytetään normaalia pihtileimausta omalla pihtileimasimella. 

Järjestäjällä on muutamia lainattavia leimasimia varalla, myös hakaneula käy. Kilpailijoiden ei ole 

pakko käyttää pihtileimausta. 
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PreO 9.10. klo 10 

Ensimmäinen lähtö klo 10.00. Lähtöön matkaa 1100 m. Opaskartan, johon merkitty reitti 

lähtöpaikalle saa kilpailukeskuksesta. 

Radan pituus on 1300 m, kokonaisnousu n.20 m. Radalla on 27 tehtävää, maksimi suoritusaika 

on 114 min (Physically challenged statuksen omaaville 124 min). 

Kilpailussa käytetään TOE-leimausjärjestelmää. Ennen lähtöä kilpailija tyhjentää kaikki 

leimausprikkansa näyttämällä niitä CLEAR-leimasimelle. Lähtö tapahtuu leimaamalla start/finish-

prikalla lähtöleimasimella. Samalla prikalla leimataan maalissa, jolloin suoritusaika päättyy. Rastit 

leimataan haluttua vastausta vastaavalla prikalla kunkin rastin leimasimella. Leimasimet 

sijaitsevat aina kyseisen rastin ratkaisupaalun läheisyydessä. Rasteja on lähekkäin, joten 

kilpailijan on syytä olla tarkkana millä leimasimella leimaa. Ratkaisupaaluissa ja leimasimissa on 

rastin järjestysnumero. 

Lähtöpaikalla oleva kello toimii lähtömerkkinä. Lähtökellon merkistä kilpailija leimaa 

lähtöleimasimella, jonka jälkeen hän saa ottaa kilpailukartan. Suoritusaika tulee 

lähtöleimauksesta, ei lähtökellosta. 

Radalla saa liikkua vain kartalle ruskealla värillä merkityillä teillä ja hiekkakentällä. Osa näistäkin 

reiteistä on kiellettyjä ja ne on merkitty kartalle violetilla viivalla. Kiellettyjä alueita ei ole merkitty 

maastoon, ainoastaan karttaan. 

TOE-leimauksen varajärjestelmänä käytetään normaalia pihtileimausta omalla pihtileimasimella. 

Järjestäjällä on muutamia lainattavia leimasimia varalla. SM-kilpailuun osallistuvien tulee 

käyttää pihtileimausta, koska se on SM-kilpailujen sääntöjen mukainen virallinen 

leimausjärjestelmä. 

PreO-osuuden jälkeen on kaksi aikarastia. Molemmilla aikarasteilla on 6 lippua ja 3 tehtävää. 

Virhe aiheuttaa 60 sekunnin sakon. Ensimmäinen aikarastille on maalista 130 m ja siltä 

seuraavalle 420 m. Toiselta aikarastilta kilpailukeskukseen on 400 m. 
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Yhteistulokset 

Maaottelussa kilpailijan henkilökohtainen tulos lasketaan seuraavasti: Tempon ja aikarastien 

suoritusajat lasketaan yhteen, johon lisätään virheet PreO-radalla ja yökilpailussa kertaa 60 sek 

sekä virheet aikarastilla ja tempossa kertaa 30 sek. 

Joukkuekilpailussa joukkueen jäsenten tulokset kolmesta kilpailusta lasketaan yhteen. 

 

Valitukset ja vastalauseet 

Valitusaikaa on 15 min siitä, kun viralliset tulokset on julkaistu. Vastalauseet tulee toimittaa 

kirjallisena jurylle viimeistään 15 min sen jälkeen, kun järjestäjä on tiedottanut päätöksestään 

valituksen suhteen. 

 

Palkinnot 

SM-kilpailuissa mitalit kolmelle parhaalle ja plaketit sijoille 4–6. HD10E sarjassa kaikille 

kilpailijoille jaetaan palkinnot. Kokonaiskilpailussa jaetaan palkinnot kussakin sarjassa kolmelle 

parhaalle ja parhaalle virallisen Physically challenged statuksen omaavalle kilpailijalle. Palkinnot 

WRE kilpailujen voittajille. Kaikki palkinnot jaetaan sunnuntaina. 

 

Pysäköinti 

Pysäköinti on kilpailukeskuksessa. 

 

Nollatoleranssi 

Kaikissa kilpailuissa käytetään seuraavaa nolla-toleranssia: Tehtävän vastaus on nolla (Zero), 

kun lähin lippu on vähintään neljän (4) metrin päässä oikeasta paikasta. Kilpailuissa on useita 

tiukkoja nollia (4-6 m), mutta niissä lähin lippu on aina selvästi eri kohteella. 
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Yhteystiedot 

Sähköposti: etoc2024@tume.fi   

Nettisivu: www.tume.fi/etoc2024   

 

Järjestäjät 

 

 

        TURUN METSÄNKÄVIJÄT RY 
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