
 

Lapin AM keskimatka 13.8.2022, Kilpailuohjeet 

Toimihenkilöt 
Kilpailunjohtaja Olavi Holopainen 
Ratamestarit  Jarno Kemppainen ja Matti Oikarinen  
Kilpailun valvoja Arto Vilppola  
Tulospalvelu  Sauli Tuomaala 
 
Tuomarineuvosto 
Puheenjohtaja  Tapani Heikkuri (AlatPi) 
Jäsen  Venla Taulavuori (JRV) 
Jäsen  xx 
 
Säännöt 
Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä, Lapin Suunnistus ry:n järjestelyohjeita sekä 
järjestäjien antamia ohjeita. 
 
Leimausjärjestelmä ja Emit-kilpailukortti 
Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Kilpailija on itse vastuussa siitä, että hänellä on 
ilmoittautuessa ilmoitetun ja lähtöluettelossa mainitun numeron mukainen kilpailukortti. Emit-
tarkastuslipukkeita saatavilla infosta ja lähtöpaikalta, käyttö kilpailijan vastuulla. Järjestäjä varaa vuokra 
Emit-kortin niille, jotka eivät ole ilmoittaneet kortin numeroa ilmoittautumisen yhteydessä. Emit-kortin 
vuokra on 4 €, maksu käteisellä infoon korttia noudettaessa. Vuokrattu kilpailukortti on palautettava 
kilpailun jälkeen infoon. Palauttamattomasta kortista veloitetaan 80 €.  
 
Kilpailunumerot 
Kilpailunumerot löytyvät infosta, varaa omat hakaneulat. Kilpailunumerot palautettava maaliintulon jälkeen 
infoon. 
 
Kartta, matkat ja rastimääritteet 

Kartta on muovisuojuksessa. Kartassa rastin järjestysnumeron perässä on rastitunnus esim.  1(102), 2(95). 
Rastimääritteet on painettu karttaan. Mallikartta nähtävissä lähtöpaikalla. 
 
Sarjojen H/D10RR ja H/D10RRS reitti on merkitty maastoon yhtenäisellä valkoisella nauhalla, jonka 
varrella rastit ovat. Suunnistajan tekemät omat reitinvalinnat ovat sallittuja. Rastien leimasinlaudassa on 
tunnukset (RR1, RR2, RR3 jne.). Rastit on leimattava numerojärjestyksessä. Virheellisestä tai puuttuvasta 
leimauksesta RR-sarjalaisen aikaan lisätään 10 minuuttia, eikä suoritusta hylätä. 
 
Tukireittiradan H/D12TR valkoinen nauha on sama kuin rastireittiradan (RR). Rastit ovat hieman erillään 

nauhasta. Kartassa rastin järjestysnumeron perässä on rastitunnus, esim.  1(102), 2(95). Tukireitillä (TR) 
virheellinen tai puuttuva leimaus johtaa hylkäykseen. 
 

Sarja Matka km Kartan mittakaava 
H21 5,9 1:10000 
D21 5,1 1:10000 
H/D18, H/D20, H/D35, H/D40 4,5 1:10000 
H/D45, H50, H55 4,5 1:7500 
H/D16, D50, D55, H60, H65 3,7 1:7500 
H/D14, D60, D65, H70, H75 2,5 1:7500 
H/D12, H/D13, D70, D75 2,3 1:7500 
H/D12TR, H/D80, H/D85 1,7 1:7500 
H/D10RR, H/D10RRS 2,2 1:7500 



 
 

 
Lähtö 
Kilpailukeskuksesta on matkaa lähtöön 400 metriä. Kilpailukeskuksesta lähtöön menevältä viitoitukselta ei 
saa poistua siirryttäessä lähtöön. Lähtöpaikalla ei ole WC:tä. Lähtöajat nähtävissä kisasivuilla, infossa ja 
lähtöpaikalla. 
 
Sarjat H/D16 ja vanhemmat 
4 min:  Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan. 
3 min:  Emit-kortin nollaus. 
2 min:  Mallikartta on kilpailijoiden nähtävillä. 
1 min:  Kilpailija siirtyy sarjaansa vastaavan karttaämpärin luokse. 
Lähtö:  Kilpailija ottaa kartan karttaämpäristä ja suunnistus alkaa. 
 

Sarjat H/D14 ja nuoremmat 
5 min:  Kilpailija kutsutaan lähtöön, jossa voi tutustua mallikarttaan. RR- ja TR-sarjojen mallikartassa 

on rata kokonaisuudessaan nähtävillä. Muilla sarjoilla mallikartta, jossa näkyvissä K-piste. 
4 min:  Kilpailija siirtyy lähtökarsinaan. 
3 min:  Emit-kortin nollaus 
2 min:  RR- ja TR-sarjalaiset saavat ottaa kartan ja tarvittaessa huoltajat voivat opastaa. RR-

sarjalaisille näytetään RR nauhan alku. Muilla sarjoilla näkyvissä mallikartta, johon on 
merkitty K-piste.  K-piste on lähtöpisteessä. 

1 min:  Muut kuin RR- ja TR-sarjalaiset saavat ottaa karttansa. 
Lähtö:  Suunnistus alkaa 
 
 
Viimeinen rasti, maali ja keskeyttäneet 
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin, jota on noudatettava. Maalileimaus suoritetaan maaliviivalla. Sen 
jälkeen kilpailija siirtyy leimantarkistukseen. Keskeyttäneiden tulee leimata maalileimaus ja ilmoittautua 
maalissa. Karttoja ei kerätä pois maalissa, joten reilun pelin hengessä karttaa ei näytetä vielä 
lähtemättömälle kilpailijalle. 
 
Palkinnot 
H/D10-H/D16, kaikki palkitaan, mitali kolmelle parhaalle lappilaista seuraa edustavalle. 
H/D21, kolme parasta palkitaan, mitali kolmelle parhaalle lappilaista seuraa edustavalle. 
 
Ensiapu  
Yhteys tarvittaessa infoon 0504951812. 
 
Pysäköinti 
Varejoen koulun kentällä, ei pysäköintimaksua. 
 
Peseytyminen, pukeutuminen, WC, kahvio 
Ei peseytymismahdollisuutta. 
Pukeutuminen ulkotiloissa. 
WC kilpailukeskuksessa. 
Kahvio kilpailukeskuksessa, vain käteismaksu, tarvitset euron ja kahden euron kolikoita 


