
KILPAILUOHJEET 6.8. (alustava) 
Kilpailunjohtaja : Janne Mörsky 050 5987484 

Ratamestari : Ratamestarit Lasse Myllyaho, lapset Matti Peltola 

Valvoja: Vesa Mäntylä, lasten ratojen valvoja Pauli Nokelainen, Juhani Kiltinen 

Tuomarineuvosto : PJ_________________  ja _________________________________ 

Maastosta : Paikoin maastossa vanhaa hakkuujätettä. Ekopukit. Kaakko-lounaissuunnassa kartan 
halkaisee joki, jonka sillat on merkitty karttaan. Joki ei ole täysin ylipääsemätön, mutta ylipääsy 
vaihtelee paikoittain. Ylityskohtia merkitty karttaan. Juomapisteet toimivat osin itsepalveluna. Ne 
sijaitsevat kartan kaakko-lounaissuunnassa halkaisevalla metsätiellä. Radat ylittävät 
kilpailukeskustien. Käytä oikeanpuoleista tien osaa. Kilpailukeskustie on liikennöimätön umpitie. 

Kartta : Matti Peltola 7/2021,  1:10 000 / 5m (H/D16-40) 1:7500 (H/D10RR-14, H/D45-85). 
Sarjoissa H/D21,H/D35-65 sekä H70 on käytössä A3, kaikilla muilla sarjoilla 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. DESIFIOI KÄDET ENNEN 
TARKISTUSKORTIN KÄSITTELYÄ. 

Rintanumerot käytössä - niitä ei saa palauttaa tai roskata. Kiitos. 

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. Lähtö 1:stä lähtevät kaikki muut sarjat. 

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

Sinut kutsutaan ja ohjataan omalla lähtöminuutilla odottamaan sarjan omalle 0-leimasimelle. 
Muista desifinointi ja pidä etäisyydet leveällä lähtöalueella.  

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

Ennen lähtöä nuorten sarjalaiset saavat tutustua ratoihinsa nollauksen jälkeen. Muista desifinointi 
ja pidä etäisyydet lähtöalueella. K-paikka sijaitsee lähtöpaikassa. 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 emit-kortti nollataan. 
•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. 
 

 

 



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 : Lasten 12-14-vuotiaiden radat kiertävät lähellä parkkitietä. Parkkitien 
käyttö on kielletty paksulla sinisellä yhtenäisellä nauhalla sekä tien reunalla että kartalla. 
Nauhoitusta voi hyödyntää reitinvalinnan apuna metsän puolella, kun ei mene tien parkkitien 
puolelle. Maalialueella on punainen äänellinen aggregaatti, eikä sen läheisyyteen saa mennä. 

Maali : Viimeisiltä rasteilta maaliin johtaa viitoitus, jota pitää noudattaa. Maalilinjalla tapahtuu 
maalileimaus, jonka jälkeen urheilijat siirtyvät viitoitusta eteenpäin tulospalveluun.  

Keskeyttäneet : Keskeyttäneiden on ilmoittauduttava maalihenkilökunnalle. 

Palkintojen jako : 3 parasta palkitaan. Am-kisassa 35-vuotiaista lähtien palkitaan 3, jos vähi.5 
kilpailijaa. Pääosin noudetaan infosta kuulutuksen mukaan. Valmistumista voi seurata netistä 
live-tuloksista. Pääsarjojen H/D21 parhaalle 50 € lahjakortti Suunnistajankauppaan.  

Kahvila : Mahdollisuus take away-kahvin/jääteen, pullan, patukan, makeisen sekä juomien 
ostoon. Pyri varaamaan tasarahaa ostoksiin.Lähimaksu on mahdollinen myös jos netti toimii 
väenpaljoudessa. Kisapaikalla ei ole vesipistettä.  

Ensiapu : Ensiapu sijaitsee maalin läheisyydessä. 

WC : Sijaitsee kilpailukeskustiellä. Muista hygienia. 

Peseytyminen : Kisakeskuksessa ei ole pesupaikkaa. Uimapaikkoja mm. löydät linkistä 
https://keuruunvapaa-aika.fi/palvelu/uimarannat-ja-avantouinti/ 

Erityisohjeet virustartuntojen ehkäisemiseksi. 

Kilpailijoiden velvollisuudet: 

Älä saavu kilpailupaikalle flunssaoireisena 

Suosittelemme maskin käyttö kilpailusuorituksen ulkopuolella. 2 metrin suositusvälit. 

Pyri viettämään kisapaikalla tavallista lyhyempi aika. Pyri poistumaan tavallista pienemmällä 
viiveellä, maaliin saavuttuasi suosituksena maski ja etäisyydet säilyttäen. 

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

KÄYTETTÄVÄ MAALISSA KÄSIDESIÄ 

Kisatilanteesta huolimatta ei tönimisiä, ruuhkia.  

Järjestäjän toimenpiteitä kilpailijoiden suojaamiseksi: 

Käsien desinfiointi ennen lähtöä ja maaliin saavuttua. 

Nollaleimasimien ja maalileimasimien säännöllinen desinfiointi kisan aikana. 

WC-tilojen pintoja suihkutellaan desifiointiaineilla kisan aikana. 

Lämpimästi tervetuloa kisailemaan Keuruulle! 


