
KILPAILUKUTSU 

Keurusrastit ja AM-keskimatka 4.7.20 
Sarjat: H/D21 ja H/D21C, H/D35-85, H/D12-20, H/D10RR  

Osallistumismaksut: H/D21-85 20 € ja H/D12-20 13 €, H/D10RR 10€ 

Ilmoittautumiset: Ilmoittautuneiden määrä voidaan tarvittaessa rajata 460 suunnistajaan. 

Ilmoittautuminen IRMAan sunnuntaihin 27.6. klo 24 mennessä. 

Jälki-Ilmoittautuminen: IRMAan kaksinkertaisin maksuin tiistaihin 30.6. klo 24 mennessä. 

Emit-leimaus: Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava kilpailijan emit-numero. Vuokrakortteja 

on etukäteen varattuna tarjolla jonkun verran. Lähtöpaikalla on muutamia varaemittejä. 

Opastus: Keuruu-Kolho-tieltä n. 5 min Keuruulta 

Pysäköinti: kisakeskuksella – varuskunnan alueella 30 km/h nopeusrajoitus, varaudu pysähtymään 

Lähdöt: max 1,3 km -ne tapahtuvat vallitsevan SSL ohjeistuksen mukaan, seuraa infoja – 

mahdollisesti käytössä lähtöjen harvempi rytmitys. 

Kartta: tulostekartta 5/2019  Sivill/Joensuu Mittakaava 1:10000 tai 1:7500, käyräväli 5m, kartta 

muovisuojuksessa. 

Maasto: Varuskunnan ja liikuntakeskuksen keskisuomalainen kangas liikuntaväylineen. Maastossa 

voi olla entisen varuskunnan ylimääräisiä polkujälkiä. Maastossa on harvaankäytettyjä yksityisteitä 

ja vilkkaita kuntoreittejä. Varo mahdollista pienliikennettä. Käytä tiellä reunaa jalan kulkiessa. 

Kilpailukeskus: ent. Varuskunnan rannassa – alueella on vesipiste, varaa silti omaa juomaa helteen 

varalle 

Toimihenkilöt: Kilpailunjohtaja Janne Mörsky , ratamestarit Myllyaho/Mörsky, nuorten radat 

Juhani Kiltinen, valvoja Vesa Mäntylä, lasten valvoja Pauli Nokelainen. 

Tiedotus: Janne Mörsky 050 5987 484 

Kilpailuohjeet: keuruunkisailijat.fi 

Matkailu ja oheistoiminta: Omatoimisien kuntorastien sprinttiradat 1.7.-5.7 käytössä Keuruun 

keskustassa Keuruuntie 29, katso https://www.keuruunkisailijat.fi/suunnistus/iltarastit/ . Karttoja 

voi tiedustella kisan take-away-tiskiltä. Kartat ja maksuohje ”Kuntokortilla” tai satunnaismaksu 

myös netissä. Maksu 6 € ja lapset 2 €. 

 

Muuta: Erityisohjeet virustartuntojen ehkäisemiseksi. 

Kilpailijoiden velvollisuudet (ohjetilanteen mukaan): 

Älä saavu kilpailupaikalle flunssaoireisena.  

Ota kisakyydeissä huomioon virustilanteen vaatimat ohjeistukset, käytä kimppakyytiä jos se on 

turvallista. Kisa-alueelle ei saa saapua kilpailuun osallistumattomia, pois lukien mahdolliset alle 14 

vuotiaiden huoltajat. 

https://www.keuruunkisailijat.fi/suunnistus/iltarastit/


Pyri viettämään kisapaikalla mahdollisimman lyhyt aika. Pyri poistumaan heti maaliin saavuttuasi. 

Tulokset tulevat nettiin. Kisan palkinnot/huomionnit annetaan jo maaliin tullessa. Pääsarjojen 

H/D21 parhaat palkitaan S-lahjakortilla jälkipostilla. Parhaat ilmoittavat toimitusosoitteen 

morsky@wippies.fi. AM-mitalit toimitetaan keskitetysti seurojen yhteyshenkilöille. 

Huolehdi turvaväleistä. Käytä tiellä tien reunaa. Varo mahdollista liikennettä. 

Pidä huoli huolellisesta käsihygieniasta järjestäjien ohjeiden mukaan ennen maastoon lähtöä, 

maastosta palaamisen jälkeen sekä wc-käyntien yhteydessä. 

Pyri myös suorituksen aikana välttämään kasvojen koskettamista. 

Kisatilanteesta huolimatta ei tönimisiä, ruuhkia. Pyri leimaamaan koskematta leimasimeen ja siirry 

välittömästi pois rastirakenteen luota leimattuasi. 

Järjestäjän toimenpiteitä kilpailijoiden suojaamiseksi (ohjetilanteen mukaan): 

Käsienpesupaikat/desinfiointi ennen lähtöä ja maaliin saavuttua. 

Nollaleimasimien ja maalileimasimien säännöllinen desinfiointi kisan aikana. 

Väljyys lähtöpaikalla ja maalialueella. Sateen varalta on hallitilaa (avarat ovet tuuletukselle). 

WC-tiloja siivotaan ja desinfioidaan tehostetusti kisan aikana. 

Kahvilaa, tulostauluja, kuulutusta tai muitakaan houkutuksia jäädä viettämään aikaa ei kisapaikalla 

ole. Jos ohjeistus muuttuu voimme mahdollisesti avata palveluita. Ravintolasta voi ostaa take away 

-tuotteita tasarahalla. Lähimaksu eli kassapääte pyritään saamaan myös käyttöön. 

Tervetuloa kisailemaan Keuruulle! 

Keuruun Kisailijat ry Suunnistus 

 


