
KILPAILUOHJEET 6.8. (alustava) 

Kilpailunjohtaja : Janne Mörsky 050 5987484 

Ratamestari : Ratamestarit Lasse Myllyaho, ap.Janne Mörsky, lapset Juhani Kiltinen 

Valvoja: Vesa Mäntylä, lasten ratojen valvoja Pauli Nokelainen 

Tuomarineuvosto : PJ_Panu Kärkkäinen ja Timo Sivill sekä Jarmo Oikarinen 

Maastosta : 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 myös fyysisesti haastavimmalle, pienipiirteisimmälle 

alueelle. Rasteja alueella on runsaasti. 

Kartta : Jukka Vilkkilä,Matti Peltola 7/2021,  1:10 000 / 5m (H/D16-40) 1:7500 (H/D10RR-14, 

H/D45-85). Kartan koko A4, paitsi RR-sarjoissa A5. Kartat ovat muoveissa joita ei ole saumattu 

kiinni. 

Rastinmääritteet ja Emit: Rastinmääritteet löytyvät painettuina kartoista, irtomääritteitä ei ole. 

Tarkista emit-korttisi numero lähtölistasta. Emit-numerojen muutokset (050-5987484/Janne) 

viimeistään perjantai-illan aikana. Tarkistuslipukkeeseen kirjoitetaan 

kilpailunumero/EMIT-numero. Tarkistuslipukkeet ovat lähdössä.  

RINTANUMEROITA EI KÄYTETÄ 

EMIT-kortin toimivuus: Näet emit-korttisi toimivuuden lähdön nollauksessa. Lähdöissä on n. 10 

kpl varaemittejä, jonka saat heti vikatilanteessa. 

Lähdöt: Lähtö 2:ssa on sarjat H/D10-H/D14 sekä H75-85 ja D75-D85. Lähtö 1:stä lähtevät kaikki 

muut sarjat. 

Lähtö 1 keltainen (pohjoiseen päin lähtevä viitoitus n. 1,2 km) vetäjä Ari Martikainen 

Sinut kutsutaan ja ohjataan omalla lähtöminuutilla odottamaan lähtökarsinaan saapumista. 

Korttinollataan lähtöhetkellä. Laita emit-kortti 0-leimasimeet 5 sek ennen lähtöä. 

Lähtö 2 sininen (itään viitoitus 500m) H/D10-14 vetäjä P Nokelainen 

Ennen lähtöä nuorten sarjalaiset saavat tutustua ratoihinsa ennen lähtöä. Kortti nollataan 

lähtöhetkellä. Laita emit-kortti 0-leimasimeet 5 sek ennen lähtöä. 

Aikuisten sarjoissa H75-85 ja D75-D85 on K-paikka käytössä (lähtö2). Kaikilla mittakaava 

1:7500. 

ERITYISOHJEET LASTEN LÄHTÖÖN 2 (H/D10RR, H/D12-14)  

•Viisi (5) minuuttia ennen lähtöä kilpailija kutsutaan lähtöalueelle ,jossa voi tutustua kilpailukarttaan. 

•Neljä (4) minuuttia ennen lähtöä kilpailija siirtyy lähtökarsinaan, jossa tarkistetaan Emit-kortinnumero ja lähtöaika. 
•Kolme (3) minuuttia ennen lähtöä odota siirtymistä 
•Kaksi (2) minuuttia ennen lähtöä RR-sarjalaiset saavat kartan. Lähdön toimitsija näyttää kartasta lähtöpaikan ja 
opastaa viitoituksen. 
•Yksi (1) minuutti ennen lähtöä RR-sarjalaiset siirtyvät lähtöviivalle ja voivat rauhassa tutkia karttaa ennen lähtöä. 
H/D12-14-sarjojen suunnistajat saavat kilpailukarttansa ja voivat tutustua siihen. 
-nollaa kortti 5 sek ennen lähtöä 

 



 

 

RR- reitti: Rastireitti on merkitty maastoon yhtenäisellä valkoisella muovinauhalla. Karttaan nauha 

on merkitty oranssilla viivalla. Rastireitin rasteilla normaalit pukit ja liput, joissa kummissakin 

tunnukset RR1, RR2 jne. Viimeinen rasti on eri kuin muilla sarjoilla.  

Kielletyt alueet : Piha-alueen läpi kulkeva tie ja länsipuolen polku ovat kiellettyjä 

piha-alueen kohdalla. 

Maali : Viimeisiltä rasteilta maaliin johtaa viitoitus, jota pitää noudattaa. Maalilinjalla tapahtuu 

maalileimaus, jonka jälkeen urheilijat siirtyvät pihanavetan eteen emit-luentaan.  

Keskeyttäneet : Keskeyttäneiden on ilmoittauduttava maalihenkilökunnalle. 

Palkintojen jako : Lapset palkitaan maalissa. 3 parasta palkitaan, muutoin voittajat. Taulukko 

infossa. Valmistumista voi seurata netistä live-tuloksista www.keuruunkisailijat.fi.  

Kahvila : Mahdollisuus take away-kahvin, pullan, patukan sekä juomien ostoon. Pyri varaamaan 

tasarahaa ostoksiin.Lähimaksu on mahdollinen myös jos netti toimii maastossa. Kisapaikalla ei ole 

vesipistettä.  

Ensiapu : Ensiapu sijaitsee maalin läheisyydessä. 

Huolto, WC ym: 2 kpl Bajamajoja kilpailukeskuspellolla. Hyödynnä muutoinkin tulo- ja 

menomatkan pysähdysasemat ja kahvilat Petäjävedellä Kyläseppä ja Multialla 

Camping-terassikahvila. Maasto apuna. Muista hygienia. Näkemisen arvoisia kahviloita mm. 

Sinervän Campingin terassi, Kahvila Korsu klo 12-16 (S-marketin vieressä) 

Peseytyminen : Kisakeskuksessa ei ole pesupaikkaa. Multian keskustassa on viitta yleiseen 

uimarantaan aivan Camping-leirinnän vieressä. Uimapaikkoja mm. löydät linkistä 

https://keuruunvapaa-aika.fi/palvelu/uimarannat-ja-avantouinti/ 

_____________________________________________________________________ 

Erityisohjeet virustartuntojen ehkäisemiseksi. 

Kilpailijoiden suositukset: 

Älä saavu kilpailupaikalle flunssaoireisena testaamatta koronatilannettasi. 

__________________________________________________________________________ 

KUNTORADALLE ilmottaudutaan infon kautta tulospalveluun. Älä käytä kilpailussa jo 

olevaa emit-korttia. 

KUNTORATA A lähtö 1:stä nollaleimasimesta vapaalla ajalla– ILMOTTAUDU ENSIN 

KUNTORATA B lähtö 2:sta nollaleimasimesta vapaalla ajalla – ILMOTTAUDU ENSIN 

RR-RASTIRALLIIN voi mennä RR-sarjojen jälkeen, mutta ei jo kilpailussa olevalla 

emit-kortilla tai ilman aikaa – ILMOTTAUDU ENSIN 

 

Lämpimästi tervetuloa kisailemaan Multialle Multian, Petäjäveden ja Keuruun 

rajamaisemiin! 

 

https://keuruunvapaa-aika.fi/palvelu/uimarannat-ja-avantouinti/

