
KILPAILUKUTSU 

Multia-Petäjävesi-Keuruu-rastit 6.8.22 klo 11 alkaen 
Sarjat: H/D21 ja H/D35-85, H/D12-20, H/D10RR, kuntosuunnistukseen (A-,B-radat) ilmottaudutaan 
infossa. 

Osallistumismaksut: H/D21-85 21 € H/D16-18 ja Kuntoradat 15 € sekä H/D12-14 14 € 

Ilmoittautumiset: Ilmoittautuminen IRMAan lauantaihin 31.7. klo 24 mennessä. 

Jälki-Ilmoittautuminen: IRMAan korotetuin maksuin tiistaihin 2.8. klo 24 mennessä. 

Emit-leimaus: Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava kilpailijan emit-numero. Vuokrakortteja on 
etukäteen varattuna tarjolla jonkun verran. Lähtöpaikalla on jonkinverran varaemittejä. 

Opastus: Petäjävesi-Multia-tieltä Kopolan risteykseltä. Matka Multialta vain n. 10 min. 

Pysäköinti: välittömässä kilpailukeskuksen peltomaisemassa 

Lähdöt: lähtö 1 n. 1 km ja lähtö 2 n. max.1 km -ne tapahtuvat vallitsevan SSL ohjeistuksen mukaan 

Kartta: tulostekartta 7/2022 päiv. Matti Peltola Mittakaava 1:10000 tai 1:7500 pääsääntöisesti SSL 
suosituksen mukaan, käyräväli 5m, kartta muovisuojuksessa. Käytetään A4 ja A5 kokoja. 

Rintanumerot: varaudumme alustavasti rintanumeroiden käyttöön – varaa hakaneuloja 

Maasto: Korkeuseroiltaan ja metsäalueiltaan vaihtelevaa kangasmaastoa. Maasto vaihtelee alueittain: on 
pitkää mäkirinnettä, pienipiirteisempi kallio- ja kivipohjainen mäkialue ja kangasmäkialue selkeänä omana 
alueenaan, sekä laakeampi hyväpohjainen ja vähäpisteisempi itäinen alue. Metsäautotie ja rinne-notkoalue 
halkaisevat kartan maaston kahteen erilaiseen osaan. Pitemmät radat menevät alueen haastavimmalle, 
pienipiirteisimmälle alueelle. Rasteja alueella on runsaasti. 

Kilpailukeskus: Maalaiskartano pellot. Vesipistettä ei ole, mutta kioski on paikalla. Tarjolla rajatusti 
kahvia, jääteetä ja pullaa sekä juomia ja makeisia. Varaa myös varalta käteista sekä hakaneuloja 
mahdollista rintanumeroa varten. Varaa myös retkijakkara ja sadeviitta/-suoja. Ei pesua kisapaikalla. 
Yleisiä uimarantoja Multialla ja Petäjäveden suunnalla paluusuunnissa. Multian Sinervän Camping-alueella 
majoitus-, sauna-, keittiöpalveluita kesäterasseineen. 

Toimihenkilöt: Kilpailunjohtaja Janne Mörsky , ratamestarit Lasse Myllyaho ja Janne Mörsky, nuorten 
radat Juhani Kiltinen, valvoja Vesa Mäntylä. 

Tiedotus: Janne Mörsky 050 5987 484 - keuruunkisailijat.fi     

Suunnistajankauppa-automyymälä paikalla…… 

Muuta: Suositukset virustartuntojen ehkäisemiseksi. 

Kilpailijoiden velvollisuudet (ohjetilanteen mukaan): 

Älä saavu kilpailupaikalle flunssaoireisena. Noudatetaan olemassaolevia liiton ja AVIn ohjeita. 

Tulokset pyritään tuottamaan vain nettiin. Palkinnot osin hiljaisesti tai heti maalissa kisapaikalla. 

Pidä huoli huolellisesta käsihygieniasta ennen lähtöä, maastosta palaamisen jälkeen sekä wc-käyntien 
yhteydessä. 

Kisatilanteesta huolimatta ei tehdä tungoksia eikä ruuhkia.  

Tervetuloa kisailemaan Keurusseudulle Multian, Petäjäveden ja Keuruun rajamaille! K-Kisailijat ry 



Suunnistus 


