
ALUSTAVA KILPAILUOHJE, NUORTEN ALUEKILPAILU 13.5.2019 

Lopulliset kilpailuohjeet on nähtävissä kilpailukeskuksessa. 

 

Nuorten aluekilpailu 13.5.2019 Raision Kuloisissa 

 

1.Säännöt  

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä sekä järjestäjien kilpailukohtaisia ohjeita. 

 

2.Kilpailun vastaavat toimihenkilöt  

Kilpailun johtaja: Kari Lehto 

Ratamestari: Juha Hiirsalmi 

Tulokset: Hannu Arki 

Ratavalvoja: Mikko Knuuti 

 

3.Kilpailukartta  

Sprinttikartta 5/2019. Mittakaava 1:4000, käyräväli 2m. Tulostekartta / Grano, koko A5. 
Kartta on tulostettu säänkestävälle materiaalille. Ei muovisuojusta. 

Rastimääritteet on painettu karttaan, ei irrallisia rastimääritteitä. Mallikartta ja määritteet 
ovat nähtävillä lähdössä. 

 

4.Kilpailutoimisto 

Kilpailutoimisto sijaitsee kilpailukeskuksessa (Turku Street-O teltta). Kaikki 
ilmoittautumisiin, maksuihin, emiteihin, lähtöön ym liittyvät asiat käsitellään siellä. 

 

5.Lähtöajat ja kilpailunumerot 

Kilpailussa ei ole käytössä lähtöaikoja. Lähdöt tapahtuvat klo 18.00–18.30 välisenä aikana 
omaan tahtiin.  

Kilpailussa ei käytetä kilpailunumeroita. 

 

6.Ratapituudet 

H14 1,9 km / 11 rastia 

H13 1,7 km / 11 rastia 

H12 1,6 km / 8 rastia 

H10 1,1 km / 7 rastia 

H-Saattaja 1,1 km / 6 rastia 

D14 1,9 km / 11 rastia 

D13 1,7 km / 11 rastia 

D12 1,6 km / 8 rastia 

D10 1,1 km / 7 rastia 

D-Saattaja 1,1 km / 6 rastia 

  



7. Leimausjärjestelmä 

Lähtö tapahtuu 0-leimasimesta, eli kilpailuaika käynnistyy kun Emit-kortti irrotetaan 
leimasimesta lähtöviivalla! Anna 0-leimasimen valon välähtää 4 kertaa. Jokainen 
vastaa itse oman Emit-korttinsa toimivuudesta. Mahdolliset Emit-numeron muutokset 
tehdään kilpailutoimistoon. Laina-Emitin saa kilpailutoimistosta. Laina-Emit palautetaan 
Emitin purku-pisteeseen. Palauttamattomasta Emit-kilpailukortista veloitetaan 80€. Emit-
tarkistuslipukkeita on saatavilla lähdöstä. Erillisiä̈ kiinnitystarvikkeita ei ole tarjolla 
järjestäjien puolesta. 

Puuttuvan leiman lisäaika on 10 minuuttia kaikissa sarjoissa. 

 

8. Lähtö 

Lähtöön on matkaa 900 metriä. Opaskartta lähtöön: 

 

Lähtöajan saa valita vapaasti kello 18.00-18.30 välisenä aikana. Noudata lähtöhenkilöstön 
ohjeita. H/D10- ja H/D-Saattaja-sarjat saavat kartan 2 minuuttia ennen lähtöä. Muut sarjat 
saavat kartan 1 minuutti ennen lähtöä.  

Lähtö tapahtuu K-pisteeltä, eli lähtiessäsi olet lähtökolmiossa. 

 

9. Maali 

Viimeinen rasti on sama kaikilla kilpailijoilla. Viimeiseltä̈ rastilta johtaa viitoitus maaliin. 
Maaliviivalla suoritetaan maalileimaus. Maalin jälkeen jatketaan Emitin purkupisteeseen. 
Laina-Emitit palautetaan Emitin purkupisteeseen. Karttoja ei kerätä̈ pois maalissa, mutta 
reiluun peliin kuuluu se, ettei niitä̈ näytetä̈ vielä̈ lähtemättömille kilpailijoille. 

 

10. Pukeutuminen ja WC  

Kauppakeskus Myllyn WC:t käytössä. Pukeutuminen kenttäoloissa. 



 

11. Ensiapu  

Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa. 

 

12. Kielletyt alueet 

Suunnistuksen lajisäännön kohdan 18.23 mukainen lista sprinttikarttaan merkityistä 
kielletyistä kohteista: 

 

 

13. Tulokset ja palkinnot  

Tulokset julkaistaan kilpailun jälkeen osoitteessa: 

https://tume.fi/suunnistajat/kisat/2019-nuorten-aluekilpailu 

Kilpailun aikana muutaman minuutin välein päivittyvät online-tulokset: 

https://tume.fi/online 

Kilpailussa jaetaan pieniä arvontapalkintoja. Palkinto jaetaan osallistujalle välittömästi 
maaliin saapumisen jälkeen. 

 

 

Turun Metsänkävijät toivottaa kaikille kilpailijoille miellyttävää suunnistusiltaa 
Kuloisissa! 

https://tume.fi/suunnistajat/kisat/2019-nuorten-aluekilpailu/
https://tume.fi/online

