
Lapin Maakuntaviestit 14.8.2022, Kilpailuohjeet 

Toimihenkilöt 
Kilpailunjohtaja Olavi Holopainen 
Ratamestarit  Matti Oikarinen ja Jarno Kemppainen  
Kilpailun valvoja Arto Vilppola  
Tulospalvelu  Sauli Tuomaala 
 
Tuomarineuvosto 
Puheenjohtaja  Tapani Heikkuri (AlatPi) 
Jäsen  Venla Taulavuori (JRV) 
Jäsen  xx 
 
Juoksujärjestys 
Viestijoukkueiden juoksujärjestykset ja Emit-korttien numerot on ilmoitettava lauantaina 13.8.2022 
AM-suunnistuksen yhteydessä infoon tai sähköpostitse klo 18.00 mennessä saulituomaala@hotmail.com. 
 
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 numeron mukainen kilpailukortti. Yhtä Emit-korttia saa käyttää viestissä vain 
kerran. Minimaakuntaviestissä olleita Emit-kortteja saa käyttää maakuntaviestissä. 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. 
 
Minimaakuntaviesti klo 10.30 
1. os. TR  1,7 km 
2. os. RR  2,3 km 
3. os. normaali suunnistus 2,4 km 
 
Kilpailijoiden yläikäraja on 16 v. Joukkueen yhteisikä (syntymävuosien mukaan laskettuna) saa olla 
enintään 35 vuotta, jos joukkueessa on vain poikia ja enintään 38 vuotta, jos joukkueessa on 
yksikin tyttö. 
 
Kartan mittakaava 1:7500. Kartta on muovisuojuksessa. Rastimääritteet on painettu karttaan.  
 
RR-osuuden 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 aikaan 
lisätään 10 minuuttia, eikä suoritusta hylätä. 
 
TR-osuuden valkoinen nauha on sama kuin rastireittiradan (RR). Rastit ovat hieman erillään nauhasta. 

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

3. osuuden rastin järjestysnumeron perässä on rastitunnus, esim.  1(102), 2(95).   



Maakuntaviesti klo 12.00 
  
1. os. H21   3,5 km 
2. os. H18 tai väh. H45 tai D21 3,5 km 
3. os. D21   2,8 km 
4. os. H16 tai väh. H55 tai D21 3,2 km 
5. os. H21   4,6 km 

 
Maakuntaviestissä naiset saavat juosta kaikilla osuuksilla. Maakuntaviestin yhteisösarjassa ei tarvitse 
noudattaa osuuskohtaisia ikä- ja sukupuolisääntöjä. 
 
Kartan mittakaava on 1:7500. Kartta on muovisuojuksessa. Kartassa rastin järjestysnumeron perässä on 

rastitunnus esim.  1(102), 2(95). Rastimääritteet on painettu karttaan. 
 
Lähtö 
Lähtöalueelle saavuttaessa Emit-kortin nollaus. Lähtöpaikalla toimitaan järjestäjän ohjeiden mukaisesti. 
Kilpailijat siirtyvät numeronsa osoittamalle paikalle karttaseinälle 5 minuuttia ennen lähtöhetkeä.  
Maakuntaviestin lähdössä karttaa ei saa ottaa ennen lähtömerkkiä. Maakuntaviestin jokaisella osuudella on 
hajonta. Minimaakuntaviestin lähdössä kartan saa ottaa 1 minuutin ennen lähtöhetkeä.  
 

Viimeinen rasti: 
Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin, jota on noudatettava. Maaliviivalla suoritetaan maalileimaus. 
 
Vaihto 
Vaihtoon tulevan kilpailijan aika saadaan maalileimauksesta. Kilpailija luovuttaa kartan maaliintulon jälkeen 
järjestäjälle. Vaihto tapahtuu vaihtopuomilla kevyesti koskettamalla seuraavan osuuden kilpailijaa. Vaihdon 
jälkeen siirrytään leimantarkistukseen. Lähtevä kilpailija noutaa itse kartan karttatelineeltä. Kilpailija vastaa 
itse oikean kartan ottamisesta. Mikäli oikeaa karttaa ei ole karttatelineessä, ilmoittaa lähtevä kilpailija siitä 
järjestäjälle, ja kilpailijalle annetaan varakartta. Menetettyä aikaa ei hyvitetä kilpailussa. Emit-kortti tulee 
nollata mennessä vaihtoalueelle. 
 
Maali 
Maaliin tuleva joukkueen ankkuri suorittaa maalileimauksen. Loppukirikamppailussa joukkueiden 
loppusijoituksen ratkaisee maalituomari. Kilpailija luovuttaa kartan järjestäjälle ja jatkaa matkaa 
leimantarkistukseen. 
Tarvittaessa järjestetään maakuntaviestissä uusintalähtö 15 minuuttia voittajajoukkueen maaliintulon 
jälkeen. Uusintalähdöstä tiedotetaan kuulutuksella. 
 
Palkinnot 
Maakuntaviestissä mitalit kolmelle parhaalle kuntajoukkueelle ja kiertopalkinto parhaalle kuntajoukkueelle. 
Yhteisöjoukkuesarjan voittajajoukkue huomioidaan kunniapalkinnolla. Minimaakuntaviestissä palkitaan 
kolme parasta joukkuetta. 
 
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 


