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Keski-Suomen Kompassi-cup 3 

Kilpailuohje 

Lopulliset kilpailuohjeet ovat nähtävillä Saarijärven Pullistuksen kotisivuilla 
https://www.pullistus.fi/suunnistus/kilpailut/ 

 

Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita. Tämä Kompassi-cup on lähikilpailu. 
Lähikilpailussa noudatetaan SSL:n Lähikilpailun sääntöjä sekä Suunnistuksen lajisääntöjä niiltä osin kuin 
näissä säännöissä määrätään sekä järjestäjän ohjeita. 

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskuksen osoite on Lannevedentie 1186, 41270 Lannevesi. 

Kilpailun organisaatio 

Kilpailun johto: Jaana Tissari p. 0456710840 

Ratamestariryhmän johtaja: Timo Kulmala 

Tulospalvelu: Timo Kulmala 

Info: Tiina Kulmala 

Valvoja: Jarmo Puttonen 
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Tuomarineuvosto: 

Kilpailukartta 

Kilpailukartta on päivitetty 5/2022. Kartan mittakaava on 1:7 500. Käyräväli on 5 m.  

Rastinmääritteet 

Rastinmääritteet ovat kartassa. Irrallisia rastimääritteitä ei ole. 

Maasto 

Kilpailu käydään pääosin hyväkulkuisessa talousmetsässä. Alueella on polkuja ja metsäautoteitä 
sekä hiekkakuoppia.  

Matkat ja lähdöt 

H/D16 2,1 km 8 rastia Lähtö 1 

H/D14 1,9 km 7 rastia Lähtö 1 

H/D12 1,4 km 6 rastia Lähtö 1 

H/D12TR 1,75/1,4 km 6 rastia Lähtö 1 

H/D10RR 1,75/1,2 km 5 rastia Lähtö 1 

H/D8RR 1,75/1,2 km 5 rastia  Lähtö 1 

H/D10 1,2 km 6 rastia Lähtö 1 

Kilpailunumerot 

Kilpailunumerot eivät ole käytössä. 

Peseytyminen ja WC 

WC sijaitsee läheisellä kodalla. Kodalle on viitoitus punaisella kuitunauhalla. Viitoitus kulkee 
kilpailualueella, joten viitoitukselta ei saa poistua! Ei peseytymispaikkaa.  

Mallirasti 

Mallirasti, jossa voi testata emit-kortin toimivuuden, on kilpailukeskuksessa. 

Emit-kilpailukortit 

Kilpailija tarkastaa emit-korttinsa numeron lähtöluettelosta. Jos numero ei täsmää, kilpailijan tulee 
selvittää asia infossa. Lainakortin voi noutaa infosta, jonne se on myös palautettava kilpailun 
jälkeen. Lainakortti on maksuton. Palauttamattomasta kilpailukortista peritään 70 euron maksu. 
Kilpailija on itse vastuussa emit-korttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää ilmoittautumisessa 
mainittua kilpailukorttia.  

Emit-tarkistusliuskat 
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Emit-tarkistusliuskoja on saatavilla lähdössä. Kilpailija merkitsee emit-korttinsa numeron 
tarkistusliuskaan ja on vastuussa tarkistusliuskan kiinnittämisestä ja sen kiinni pysymisessä. 

Lähtö 

Lähtö 1 on kilpailukeskuksessa.  

K-piste on lähtöpaikalla. Lähdön tarkemmat ohjeet ovat kilpailuohjeen lopussa.  

Lähtölista 

Lähtölista on nähtävillä 14.6.2022 klo 18 Saarijärven Pullistuksen Suunnistusjaoston nettisivulla 
osoitteessa: https://www.pullistus.fi/jaostot/suunnistus/kilpailut/ sekä kilpailukeskuksessa.   

Kielletyt alueet 

Kilpailumaastoon ei saa mennä ennen kilpailusuoritusta pl. vessassa käynti kodalla. 

Viimeinen rasti 

Viimeinen rasti on sama kaikilla kilpailijoilla. Rastilla on kaksi rastilippua, normaali ja RR5 
tunnuksella merkattu. Rastilla on rastipukkiin kiinnitettynä yksi leimasin, jossa on 2 koodia 
rastireitin koodi (koodi RR5) sekä suoran suunnistuksen koodi (koodi 107).  

Maali 

Kaikki kilpailijat saapuvat samaan maaliin, johon johtaa viitoitus viimeiseltä rastilta. Kilpailussa 
käytetään maalileimausta. Maalileimauksen jälkeen siirrytään suoraan leimantarkastukseen. 
Virheelliset ja puutteelliset leimat käsitellään heti maalileimauksen jälkeen. H/D10RR -sarjassa 
puuttuvasta leimasta aikaan lisätään 10 minuuttia. H/D10 -sarjassa suoralla radalla sekä 
vanhemmissa sarjoissa puuttuva leima johtaa hylkäykseen. Karttoja ei kerätä pois maalissa, joten 
muista reilu peli äläkä näytä kaverille karttaasi ennen hänen kilpailusuoritustaan. 

Ensiapu 

Kilpailukeskuksessa on ensiapupakkaus.  

Ravintola 

Kilpailukeskuksessa ei ole kahvilapalveluita. 

Pysäköinti 

Pysäköinti tien varressa Lannevedentiellä. 
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Tulokset 

Tulokset ovat nähtävillä Saarijärven Pullistuksen kotisivuilla: 
https://www.pullistus.fi/suunnistus/kilpailut/ 

Palkinnot ja palkintojen jako 

Kaikki kilpailijat palkitaan osallistumispalkinnolla. Osallistumispalkinnon saa leimantarkastuksen 
jälkeen.  

Muuta 

Samaan aikaan järjestetään Saarijärven Pullistuksen Torstairastit. Karttamaksu on 5 euroa. 
Kilpailijat eivät voi suunnistaa iltarasteilla ennen omaa kilpailusuoritustaan.  

Ratojen erityisohjeet 

Rastit 

RR-sarjan rastit ovat viitoituksen varrella selkeissä, hyvin näkyvissä kohteissa. Tukireitin rastit 
sijaitsevat hieman sivussa viitoitukselta. Rastireitin rastit on merkitty tunnuksin RR1, RR2, RR3, 
RR4 ja RR5. Sarjojen H/D10, H/D12TR, H/D12, H/D14 ja H/D16 rasteilla on normaalit 
rastitunnukset.  

RR-sarjoilla ja H/D10-sarjalla on viimeisen rastin lisäksi toinen yhteinen rasti. Rastilla on kaksi 
rastilippua, normaali ja RR4 tunnuksella merkattu. Rastilla on rastipukkiin kiinnitettynä leimasin, 
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jossa on kaksi koodia: rastireitin koodi (koodi RR4) sekä suoran suunnistuksen koodi (koodi 63). 
Muista tarkistaa rastikoodi leimatessasi! 

RR/TR-viitoitus 

Viitoitus on merkitty karttaan oranssilla viivalla. Maastoon viitoitus on merkitty valkoisella 
muovinauhalla. 

Lähdön toiminta:
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5 minuuttia: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan. Mallikartat ovat nähtävillä. H/D10, RR- ja TR-
sarjojen kartat ratoineen nähtävillä. Muilla sarjoilla nähtävillä kartta, johon on merkitty K-piste. 

4 minuuttia: Lähtöajan ja emit-kortin tarkistus.  

3 minuuttia: Kilpailukortin nollaus. 

2 minuuttia: Rastireittisuunnistaja sekä H/D10-sarjan suunnistaja saa kartan ja häntä opastetaan. 
Tukireittisarjalaiset voivat ottaa karttansa. Muiden sarjojen mallikartat nähtävillä.  

1 minuutti: H/D12-sarjan ja vanhemmat suunnistajat saavat ottaa kilpailukartan. 10 sekuntia 
ennen lähtöä kilpailukortti painetaan nollaleimasimeen. Kortin saa nostaa leimasimesta 
lähtöhetkellä.  

 

Menestyksekästä kilpailua! 

 

 

 

 

 

 

 

 


