
Hämeen oravapolkuviesti HOV
Tiistaina 29.7.2014 klo 18:00

Kilpailuohjeet 2.  3     /   Ti   2  9  .7.2014   

Lopulliset ohjeet on nähtävissä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla.

Säännöt:
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja näitä järjestäjän ohjeita.

Kilpailun johto ja tuomaristo:
Kilpailunjohtaja: Esa Toivonen
Ratamestari: Vesa Ijäs
Valvoja: Timo Salonen (Valkeakosken Haka)
Maalituomari: Reijo Rasmus
Tulospalvelu: Teppo Salmia
Tiedottaja: Harri Koski
Tuomarineuvoston puheenjohtaja: Tapio Ristimäki (Kalvolan Keihäs)

Opastus ja pysäköinti  :  
Kilpailukeskus sijaitsee Akaan Toijalan Nahkialanvuoren kuntoradan pysäköintipaikalla aivan moottoritien 
kupeessa, kisapaikalle käännytään Tampere-Helsinki moottoritieltä VT3 Toijalan liittymästä n:ro 31. Opa  stu  s  : 
Satamatie 43, Akaa, jolloin ollaan pysäköintipaikan tuntumassa. Opasteet ovat paikoillaan tiistaina 29.7. klo 15:00.

Pysäköinti on järjestetty kilpailukeskuksen läheisyydessä sijaitsevan ABC:n ja Akaan yritysparkin takana olevilla 
pysäköintialueilla, pysäköinninohjaajien opastuksen mukaisesti. Ei pysäköintimaksua. Pysäköintipaikalta matkaa 
kilpailukeskukseen on maksimissaan 400 metriä.

Maasto:
Maasto tarjoaa hyvät edellytykset nuorisoviestille. Pääosin maasto on havupuumetsää, joka on nopeakulkuista ja 
jossa näkyväisyys on hyvä, joskin tiheikköjä ja peitteisempiä paikkoja alueelta löytyy.  Nahkialanvuorella sijaitsee 
kuntorata ja luontopolku sekä muita isompia että pienempiä polkuja. Pienimpiä peuranpolkuja ei ole kartassa 
kuvattu.

Kartta: 
Kilpailukartan mittakaava on kilpailukutsusta poiketen 1:7500 ja käyräväli on 5 metriä. Kartan koko on A4, paitsi 
RR-osuuksilla se on A5. Kartta on tulostekartta, 7/2014. Kartat ovat muovisissa karttapusseissa.

Kielletyt alueet:
Kilpailukartalla kiellettyjä alueita ovat pihamaat (oliivinvihreä väri, ns tonttivihreä) ja viljellyt pellot (keltaiset 
pistepellot). LISÄKSI maastossa on muutama ampiaispesä ympäröity kielletyn alueen nauhalla. Näitä ei ole 
merkitty karttaan.

Suljetut alueet: 
Ennen viestiä ja viestin aikana kilpailualueelle meno on kielletty muilta, kuin osuuttaan  suunnistavilta kilpailijoilta 
ja järjestäjiltä. Myös kilpailukeskukseen johtava tie on suljettu kilpailun aikana. Suljetut alueet ovat eristetty 
nauhalla.

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=80000&text=HOV+Opastus&srs=EPSG:3067&y=6786866&x=332669&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=80000&text=HOV+Opastus&srs=EPSG:3067&y=6786866&x=332669&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=80000&text=HOV+Opastus&srs=EPSG:3067&y=6786866&x=332669&lang=fi


Osuudet, sarjat ja matkat:

Osuus Sarja Matka km Rasteja Huom:
1. H/D14 3,1 km 14 Hajonta
2. H/D10RR 2,7 km / nopeinta reittiä 1,8 km 6
3. H/D12RR 2,7 km / nopeinta reittiä 1,8 km 6
4. H/D12TR 2,0 km 6
5. H/D16 3,6 km 14 Hajonta

Joukkueen kokoonpano:
Joukkueessa on oltava vähintään kaksi tyttöä. Joko ensimmäisen tai viimeisen osuuden viestinviejän on oltava 
tyttö. Viestissä on hajonta ensimmäisellä ja viimeisellä osuudella.
Ulkopuolella kilpailun juoksevat yhdistelmäjoukkueet ja em. säännön vastaiset joukkueet (esim ankkuri tai 
aloittaja ei ole tyttö tai jokin juoksija on yli-ikäinen). Nämä joukkueet merkitään tuloslistaan (U) –merkinnällä. 
Ilmoita U-tunnuksesta viimeistään kisapaikalla Infoon.

U-joukkueet:
Viestiin on mahdollista osallistua myös sellaisilla joukkueilla, jotka eivät noudata annettuja ikä- ja sukupuoli-
rajoituksia, lisäksi seurat voivat muodostaa ns. yhdistelmäjoukkueita. Myös Hämeen alueen ulkopuoliset seurat 
voivat osallistua. Tällaisten joukkueiden nimen perässä on U-kirjain (ulkopuolella kilpailun/palkintojen). Kaikissa 
mainituissa tapauksissa joukkueet suunnistavat virallisten tulosten ulkopuolella, eivätkä ne voi saada palkintoja. 
Muuten suoritus on täysin muiden joukkueiden suoritusten mukainen.

Joukkuemateriaali ja juoksujärjestykset:
Joukkuemateriaali on noudettavissa kilpailukeskuksen infosta. Jokaiselle seuralle on oma pussi, joka sisältää 
kuorissa joukkueiden rintanumerot ja Emit-korttien tarkistuslipukkeet. Rintanumeroihin tarvitaan omat 
hakaneulat. Juoksujärjestykset ja emit-numerot on ilmoitettava etukäteen järjestäjille Irman kautta viimeistään 
sunnuntaina 27.7.2014 klo 24:00 (tai mikäli ilmenee ongelmia Irman kautta, niin sähköpostilla: 
teppo.salmia@ideal.fi; tai puhelimella 040-5534566).

Mikäli juoksujärjestyksiin tai emit-numeroihin tulee viime hetken muutoksia, niin ne tulee ilmoittaa kilpailu-
keskuksen infoon vähintään puoli tuntia ennen viestin alkua. Muutoksista peritään maksu, 2 €/muutos.

Kilpailunumerot:
Kaikki kilpailijat käyttävät rintanumeroita. Huom. numerointi eri osuuksilla:

 1. osuuden rintanumero on 100 alkuinen, esim. 144
 2. osuuden rintanumero on 200 alkuinen, esim. 244
 3. osuuden rintanumero on 300-alkuinen, esim. 344
 4. osuuden rintanumero on 400-alkuinen, esim. 444
 Ankkurit käyttävät rintanumeroita, jotka ovat 500-alkuisia, esim. 544. 

Kilpailunumerot kerätään maalissa leimantarkastuksen jälkeen. Muista palauttaa.

Emit-kortit:
Yhtä emit-korttia voi käyttää vain yhdellä osuudella ja vain yhdessä joukkueessa. Kilpailussa käytetään sitä emit:iä, 
joka kilpailijalle on ilmoitettu Irmassa. Nettisivuilta voi maanantaina 28.7. iltapäivällä tarkistaa joukkuekohtaisesti 
suunnistajat ja ilmoitetut emit:it. Ilmoitustaululta ja joukkueen materiaalipussissa löytyy myös tämä sama lista. 
Huoltajia pyydetään varmistamaan oman joukkueensa osalta, että jokaisella suunnistajalla on oikea emit-kortti ja 
siihen kiinnitettynä tarkistuslipuke. Tarkistuslipukkeeseen merkitään joukkue- ja osuusnumero.

Opaspaalun vieressä sijaitsevalla mallirastilla voi varmistaa Emit-kortin toiminnan. Testileimasimen merkkivalo 
vilkkuu, kun toimivaa korttia pidetään leimasimessa muutaman sekunnin ajan. Kortin toimivuuden varmistaminen 
on kilpailijan vastuulla. Mikäli korttisi on viallinen, käy hakemassa vuokrakortti infosta. 



Rastimääritteet:
Rastimääritteet on tulostettu karttoihin kaikilla muilla osuuksilla, paitsi RR-radoilla. Irrallisia rastimääritteitä ei ole. 
Kartan kääntöpuolelle on merkitty osuusnumero ja joukkuenumero. Huom. karttatelineellä odottaa siis seuraavan 
osuuden osuusnumero ja joukkuenumero.

Rastit ja siimari:
Rasteilla on rastilippu ja emit-leimasin rastipukissa. Rastireittiosuuksien rasteilla ovat tunnukset RR1, RR2, jne. 
Muilla rasteilla ovat numerokoodit. Rasti- ja tukireitin siimariviitoitus on merkitty maastoon valkoisella 
yhtenäisellä muovinauhalla. Siimari alkaa vaihtopuomilta ja päättyy vaihto/maalileimasimella. RR-osuuksilla 
puuttuvista leimauksista saa aikasakkoa 10 min/ puuttuva rasti. Muilla osuuksilla puuttuva rasti johtaa 
hylkäykseen.

Viimeisellä rastilla kilpailija saa leimata kummalla tahansa leimasimella (RR-tunnuksellisella tai 46-koodillisella).

Viestin lähtö:
Ensimmäisen osuuden suunnistajat lähtevät yhteislähdöllä klo 18.00. Kilpailijat menevät verryttely/lähtöalueelle 
emit–korttien nollauksen kautta (kisakeskuksen lay-out n:ro 1). Emit-korttien nollaus alkaa 17:35. Mene ajoissa 
(vähintään. 15 min ennen lähtöä) lähtöalueelle. Kilpailijat ryhmittäytyvät riveihin omille paikoilleen 
kilpailunumeron mukaisesti. Kartat jaetaan käteen ennen lähtöä. Karttaa ei saa katsoa ennen lähtömerkkiä. 
Kuulutus antaa ohjeet ja lähtöluvan. Yhteislähtöpaikalta K-pisteelle on matkaa 70 metriä. K-pisteelle on viitoitus, 
jota kaikkien on seurattava. K-piste on merkitty rastilipulla, mutta siinä ei leimata.

Viestin vaihto:
Vaihtoalueelle mennään emit-kortin nollauksen kautta (kisakeskuksen kuva n:ro 1). Vaihtoalueelle saavat mennä 
vain osuuttaan odottavat suunnistajat. Ole ajoissa vaihtoalueella!

Vaihtoalueelta voi nähdä kun edellisen osuuden suunnistaja leimaa viimeisellä rastilla. Osuuksien 2-5 suunnistajat 
odottavat vaihtopuomin tuntumassa kunnes edellisen osuuden suunnistaja tuo heille kartan karttatelineestä. 
Muista tarkistaa, että saat oikean kartan.

Saapuva suunnistaja juoksee viimeiseltä rastilta viitoitusta pitkin, tekee vaihtoleimauksen maalivaatteen alla, 
luovuttaa kartan toimitsijalle ja jatkaa karttatelineelle, josta hän ottaa oman joukkueensa seuraavan osuuden 
kartan ja antaa kartan seuraavan osuuden suunnistajalle vaihtopuomin yli. Mikäli karttaa ei ole vaihtotelineessä, 
oikean kartan saa vaihdon toimitsijalta. Ylimääräistä aikaa ei hyvitetä.

Osuutensa suorittanut kilpailija siirtyy vaihtopuomilta leimantarkistukseen. Jos leimauksissa on epäselvyyksiä, 
kilpailija ohjataan itkumuurille, jossa asia selvitetään. Leimantarkastuksen jälkeen kerätään rintanumerot pois. 
Epähuomiossa palauttamattomat rintanumerot voi lähettää postitse jälkikäteen tiedottajalle.

Osuuksien 2-5 suunnistajat juoksevat kartan saatuaan K-pisteelle, josta varsinainen suunnistussuoritus alkaa. 
Vaihtopuomilta on matkaa K-pisteelle 140 metriä. K-pisteelle on viitoitus, jota kaikkien on seurattava. K-pisteellä ei
leimata.

Huoltajakarsina:
Huoltajakarsina sijaitsee K-pisteelle johtavan viitoituksen varressa heti vaihtopuomin jälkeen (kisakeskuksen kuva 
n:ro 11). Huoltajakarsinasssa joukkueiden huoltajat voivat tarvittaessa antaa neuvoja lähtevälle suunnistajalle. 
Tämä on tarkoitettu aloitteleville suunnistajille, ja huoltaja voi tällöin antaa lähtevälle suunnistajalle vastaavia 
ohjeita, joita annetaan rastireittiläisille henkilökohtaisen kilpailun lähtöpaikalla (kartan suuntaus, siimarin esittely, 
olinpaikan määrittäminen jne.).

Viestin maali:
Maaliin saavutaan samalla tavalla kuin vaihtoon. Kilpailusuoritus päättyy siihen, kun ankkuriosuuden suunnistaja 
leimaa maalileimasimella. Osuutensa suorittanut kilpailija luovuttaa karttansa ja siirtyy maalileimauksesta 
leimantarkastukseen. Tasaisessa tilanteessa (10 parhaan joukkueen) maaliin saapumisjärjestyksen ratkaisee 
maalituomari maaliviivalla (maalivaatteen alla).

Maali suljetaan klo 22:00.



Maaliin saattaminen:
Kolmen parhaan joukkueen muut jäsenet voivat halutessaan saattaa ankkurinsa maaliin viitoitusta noudattaen, 
kuitenkaan muita joukkueita häiritsemättä - varsinkaan loppukiritilanteissa. Kun kirikamppailijat ovat menneet, 
voivat tuulettajat tulla lippuja liehutellen maaliin.

Jälkiyhteislähtö:
Vaihto suljetaan noin klo 19:50. Suunnistajat, jotka tulevat osuudeltaan vaihtoon sulkemisen jälkeen, ohjataan 
suoraan leimantarkastukseen. Ne suunnistajat, jotka eivät ole päässeet osuudelleen tähän mennessä, lähtevät 
osuudelleen jälkiyhteislähdössä noin klo 20:00. Jälkiyhteislähtö tapahtuu karttatelineeltä. Vaihdon toimitsijat 
opastavat, ja ohjeet sekä lähtölupa annetaan kuulutuksella.

Tulokset:
Tulokset tuodaan tulostaululle, joka sijaitsee maalisuoran vieressä. Lopulliset tulokset julkaistaan myös Tarpian 
Suunnan nettisivuilla. Väliaikatulosteen voi halutessaan käydä tulostamassa infosta.

Karttojen palautus: 
Kartat kerätään pois vaihto- ja maalileimauksen jälkeen jälkiyhteislähtöön saakka. Kartat palautetaan 
jälkiyhteislähdön jälkeen. Palautuspaikkana on karttateline. Kartat palautetaan huoltajille joukkueittain.

Palkintojenjako: 
Viestissä palkitaan viisi parasta joukkuetta esinepalkinnoin. Palkintojenjako tapahtuu kilpailukeskuksessa, kun 
palkittavat ovat selvillä. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan kuulutuksella.

Viestin vaihdon mallisuoritus:
Viestin vaihdon toiminnoista järjestetään mallisuoritus klo 17.30. Kuulutus selostaa mallisuorituksen tapahtumat. 
Jos olet epävarma, miten sinun tulee lähdössä tai vaihdossa toimia, kysy missä tahansa tilanteessa rohkeasti apua 
huoltajaltasi tai toimitsijoilta. 

Kilpailukeskuksen toiminnot (kartta):



Info, ilmoitustaulu ja tulostaulu:
Info sijaitsee kilpailukeskuksen länsireunalla (kisakeskuksen kuva n:ro 12). Infosta jaetaan joukkuemateriaalit. 
Juoksujärjestys- ja emit-muutokset ilmoitetaan infoon. Vuokratut Emit-kortit noudetaan infosta ja palautetaan 
sinne. Kortin vuokra on 5 euroa. Kadonneesta emit-kortista peritään 60 euron maksu. Infossa voi suorituksen 
jälkeen tulostaa väliaikatulosteen.

Maalisuoran vieressä sijaitsee tulos- ja ilmoitustaulu, jossa löytyy kilpailuohjeet ja mihin myös tulokset tuodaan.

WC:t:
WC:t sijaitsevat kilpailukeskuksen luoteisosassa (kisakeskus kuva n:ro 16). Vaihtoalueella ei ole WC:tä.

Pukeutumistilat ja pesut:
Järjestäjien puolesta ei ole pukeutumis- eikä pesutiloja. Pukeutumiseen seurat voivat käyttää omia seuratelttoja.
Lähin uimaranta on Toijalan satamassa, jonne on matkaa 1,8 km kilpailukeskuksesta. Uimarannalla ei ole kilpailun 
järjestäjien puolesta valvontaa.

Ensiapu:
Ensiapu sijaitsee kisakeskuksessa (kisakeskus kuva n:ro 13).

Kahvio:
Kisakahvila sijaitsee kisakeskuksen länsipuolella (kisakeskus kuva n:ro 14). Tarjolla on mm. kahvia, teetä, 
virvokkeita, munkkeja ja lettuja.

Kilpailun seuraaminen, yleisö:
Yleisö, huoltajat sekä vuoroaan odottavat ja osuutensa suorittaneet suunnistajat voivat seurata kilpailua vapaasti 
kilpailukeskuksessa pois lukien edellä mainitut suljetut alueet. Ankkuriosuudella on yleisörasti kilpailukeskuksen 
lounaisosassa. Kilpailualueelle tullaan ja poistutaan ABC:n suunnasta tulevaa polkua pitkin. Kilpailukeskukseen 
johtavan tien käyttö on kielletty yleisöltä.

Seurateltat:
Seuratelttoja saa pystyttää vain kisakeskusalueen pohjoisosaan (kisakeskus kuva n:ro 17). Sähkölinjan alle tai sen 
välittömään läheisyyteen ei saa laittaa seuraviirejä.

Tervetuloa
HOV-viestiin

Akaaseen!

       Tarpian Suunta ry        


