
Kilpailukutsu               

PRISMA-iltapika Lohjalla Kisakallion Urheiluopistolla 

keskiviikkoiltana 12.8.2020 

Kansallinen suunnistuskilpailu, jonka tapahtumapaikkana on Kisakallion Urheiluopisto ja 

Karnaisten korven maastoalue Lohjalla. 

Kilpailusäännöt: 

Kilpailuissa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita. Kilpailun 

järjestäjät noudattavat THL:n ohjeita ja suosituksia. Kilpailut järjestetään vallitsevien ohjeiden 

ja mahdollisten koronavirusrajoitusten puitteissa. Muutokset kilpailukutsun tietoihin ovat 

mahdollisia. Seuraa tiedotusta järjestäjän kotisivuilta 

https://www.hiidenkiertajat.fi/kilpailut/prisma-iltapika-12-8-2020/ 

Sarjat ja matkat: 

Keskimatka sarjoissa H/D21, H/D15-20 ja H/D35-85 

Lasten sarjat H/D12-14, H/D12TR ja H/D10 RR 

Voittoajat kaikissa sarjoissa 20-35 minuuttia (pl. lasten sarjat). (Tarkennus kutsuun 23.6.) 

Järjestäjä voi jakaa sarjan rinnakkaissarjoihin, mikäli sarjaan ilmoittautuu runsaasti osallistujia. 

Osanottomaksut: 

H/D21, H/D18–20, H/D35–85: 20 € 

H/D12–16, H/D12TR ja H/D10RR: 12 € 

Kuntosuunnistus: 

Kuntosuunnistus järjestetään vain, jos kilpailu voidaan järjestää ilman osallistujamääräkattoa.  

Kuntosuunnistuksessa on 2 rataa, helpohko 3 km sekä vaativampi 5 km. Kuntosuunnistuksen 

lähtö on avoinna klo 18-19, tulostekartta. Ilmoittautuminen, Emitin vuokraus ja maksu 

hoidetaan kilpailukeskuksen infopisteessä. Varaa tasaraha 10 €/kartta. Maksuvälineinä käyvät 

myös Smartumin Liikunta- ja Kulttuuriseteli, Tyky-kuntosetelit sekä Virikeseteli. 

Mobiilimaksaminen on mahdollista EazyBreak, ePassi, MyEdenred sekä Smart Pay 

mobiilisovelluksilla. Kuntosuunnistukseen voi osallistua ilman lisenssiä. 

Maasto: 

Kilpailu käydään Karnaisten korven ulkoilumaastossa, jolle tyypillisiä ovat pienipiirteiset mäet, 

vauhdikkaat avokalliot ja peitteiset rinteet. Lasten radat tukeutuvat kilpailukeskuksen 

lähialueen ulkoilupolkuverkostoon.   

https://www.hiidenkiertajat.fi/kilpailut/prisma-iltapika-12-8-2020/


 
 

 

Kartta: 

Kartoitus Arvo Paulin. Tulostekartta 8/2020.  

Sarjoissa H/D12 - H/D40 ja H/D10RR sekä H/D12TR mittakaava 1:10000, käyräväli 5 m. 

Sarjoissa H/D 45 - H85/D80 mittakaava 1:7500, käyräväli 5 m. 

Kartat ovat muovisuojuksessa. 

Ilmoittautuminen: 

Keskiviikkona 5.8.2020 klo 24.00 mennessä IRMA-palvelun kautta.  

Älä saavu kilpailupaikalle flunssaoireisena. Voit perua osallistumisesi ilman lääkärintodistusta 

keskiviikkoon 12.8. klo 12 saakka. Peruutustapauksissa järjestäjä palauttaa osallistumis-

maksusta 50 %. 

Jälki-ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen IRMA-palvelun kautta tai sähköpostilla timo.kokko@kokkens.fi 

kaksinkertaisin osanottomaksuin viimeistään lauantaina 8.8.2020 klo 24.00 mennessä. 

Sähköpostilla ilmoittautuvien tulee hoitaa maksu välittömästi oman seuran viitenumerolla 

Hiidenkiertäjien tilille: 

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki, Laurinkatu 48, 08100 Lohja,  

BIC: ITELFIHH,  

IBAN: FI4340061040024444 

Leimausjärjestelmä: 

Emit-leimaus kaikissa sarjoissa. Emit-numero on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. 

Emit-numeron ilmoittamatta jättäneille varaamme vuokrakortin (5 € / kilpailu), jonka voi noutaa 

infosta. Veloitamme kadonneesta vuokrakortista 70 €. 

Lähdöt: 

Ensimmäinen lähtö on kello 18. Järjestäjä tarkentaa kilpailun lähtötapaa heinäkuun aikana 

(arvotut vai vapaat lähtöajat) koronavirustilanteesta annettujen ohjeiden perusteella. Lähtöihin 

matkaa korkeintaan 1,3 km. 

Opastus: 

Opastus alkaa Hossantien ja Karnaistentien risteyksestä, josta ajoaika paikoitukseen noin 10 

minuuttia. 

Navigointiosoite: Kaarina Karin tie 4, 08360 Lohja.  

Opasteet ovat paikallaan 12.8.2020, klo 16.00 alkaen. 



 
 

Paikoitus: 

Kisakallion Urheiluopiston alueella. Noudata opasteita ja pysäköinnin ohjaajien ohjeita. Ei 

pysäköintimaksua. 

Pukeutuminen ja pesu: 

Pukeutuminen kenttäolosuhteissa, ei pesupaikkaa. Kisakallion urheiluopiston uimaranta on 

kilpailijoiden käytettävissä. 

Muksula: 

Ei muksulaa. 

Kahvila: 

Järjestäjä noudattaa kilpailuajankohtana vallitsevia THL:n ohjeita. Mahdollisesti take away-

kahvila. Katso tarkemmat tiedot kilpailun verkkosivuilta. 

Toimihenkilöt: 

Kilpailunjohtaja: Kari Hara, kjhara1#gmail.com, p. 040 5818934 

Ratamestariryhmä: Jarkko Saarinen (H/D 15-85), Kari Mamia (H/D 10-14) 

Kilpailun valvoja: Arto Niemi, Rajamäen Rykmentti 

Tiedottaja: Ville Luoma, ville.v.luoma#gmail.com, p. 0440 476070 

Tulospalvelu: Timo Kokko, T:mi Kokkens 

Harjoittelu: 

Harjoittelu tulee hoitaa keskitetysti Hiidenkiertäjien kautta. Lisätietoja seuran verkkosivuilla 

www.hiidenkiertajat.fi 

Lisätiedot: 

Kilpailuohjeet, lähtöajat, tulokset sekä muut kilpailuun liittyvät lisätiedot löytyvät kilpailusivulta: 

https://www.hiidenkiertajat.fi/kilpailut/prisma-iltapika-12-8-2020/ 

Koronaviruksen vaikutukset kilpailun järjestämiseen: 

Kilpailun järjestäjät seuraavat THL:n, Suomen hallituksen ja Suomen Suunnistusliiton antamia 

ohjeita ja suosituksia tapahtumien järjestämiselle. Järjestelyjä toteutetaan vallitsevan tilanteen 

ja ohjeistuksen mukaisesti. Tarkemmat koronavirustilanteesta johtuvat toimintaohjeet 

kilpailutapahtuman ajalle julkaistaan ennen kilpailua. Mahdollisista muutoksista kilpailujen 

toteutukseen, osallistujamäärärajoituksista tai kilpailujen peruuntumisesta tiedotetaan 

kilpailun verkkosivulla https://www.hiidenkiertajat.fi/kilpailut/prisma-iltapika-12-8-2020/ kun 

selviää, miten yleinen koronavirustilanne kehittyy.  

http://www.hiidenkiertajat.fi/
https://www.hiidenkiertajat.fi/kilpailut/prisma-iltapika-12-8-2020/
https://www.hiidenkiertajat.fi/kilpailut/prisma-iltapika-12-8-2020/


 
 

Tervetuloa! 

Hiidenkiertäjät ry 


