
Oulaisten kevätsprintit la 7.5.2022  
Kansallinen kahden kilpailun sprinttisuunnistus Oulaisten Urheilupuistossa klo 11.00 ja 13.30 
Jälkimmäinen kilpailu samalla P-P:n aluemestaruuskilpailu. 
 

KILPAILUOHJEET 
Päätoimihenkilöt: 
Kilpailun johtaja: Jani Huuha 
Ratamestarit:  Reima Piispanen 
Kilpailu- ja ratavalvoja: Mauno Taanila (NiS) 
Tulospalvelu:  Aki Aunola 
Tiedottaja:  Toni Jumeri 
Tuomarineuvosto: N.N., N.N; N.N. 
 
SÄÄNNÖT 
Kilpailuissa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton (SSL) sääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita. 
 
KARTTA 
Sprintti: 5-värinen tulostekartta 5/2022, mittakaava 1:4 000, H/D60 – H/D80 mittakaava 1:3000. Käyräväli 
2,0 m. Rastimääritteet on painettu karttoihin. Irralliset rastimääritteet lähdöissä. 
 
Kartat ovat muovisuojuksessa. Karttoja ei kerätä maalissa pois. Maaliin saapunut kilpailija ei saa näyttää 
karttaa myöhemmin maastoon lähteville, jotta kilpailijoiden tasapuolisuus ja suunnistuksen eettiset 
säännöt tulevat huomioiduiksi. 
 
Sprinttikilpailussa on huomioitava säännöissä mainitut kielletyt alueet ja kohteet, joilla ei saa kulkea tai 
ylittää. Kilpailukeskuksessa infon läheisyydessä kilpailuohjeiden lisäksi nähtävillä kuvaus kielletyistä alueista 
ja kohteista. 
 
INFO 
Jäähallin kahviossa 
 
RASTIT, LEIMAUSJÄRJESTELMÄ JA EMIT –KILPAILUKORTTI 
Mallirasti on kilpailukeskuksessa. Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Kilpailijoiden tulee 
tarkistaa oman Emit-korttinsa numeron oikeellisuus lähtöluettelosta. Virheellinen numero on muutettava 
jäähallin kahviossa sijaitsevassa info-pisteessä. Info-pisteestä voi tarvittaessa vuokrata Emit-kortin (3€). 
Vuokratut Emit-kortit tulee palauttaa infoon kilpailusuorituksen jälkeen. Palauttamatta jätetystä kortista 
veloitamme 80€. 
 
MAASTO 
Sprintti: kilpailumaasto on Oulaisten urheilupuiston läheisyydessä olevissa puistoissa ja rakennusryhmien 
ympärillä. Vilkasliikenteisimmässä paikassa on määrätty tienylityspaikka sekä liikenteen ohjaajat. Varokaa 
liikennettä! 
 
KILPAILUNUMEROT 
Kilpailuissa ei käytetä numeroita. 
 
LÄHTÖPAIKAT 
Sprintti 1: Ensimmäiset lähdöt klo 11:00. Käytössä on yksi lähtöpaikka, jolle on viitoitus opaspaalulta. 
Matkaa lähtöön kilpailukeskuksesta noin 250 metriä. Lähtöön punainen Stora Enso kuitunauhaviitoitus. 
 



Sprintti 2: Ensimmäiset lähdöt klo 13:30. Käytössä on yksi lähtöpaikka, jolle on viitoitus opaspaalulta. 
Matkaa lähtöön kilpailukeskuksesta n. 1100 metriä. Lähtöön punainen Stora Enso kuitunauhaviitoitus.  
HUOM! Lähtöpaikalla ei ole wc:tä!  
Lähtöpaikoille saa mennä vain viitoitettua reittiä pitkin! Varo liikennettä tienylityksissä. 
 
Toiminta lähtöpaikoilla: 
3 min ennen lähtöä: Kilpailija kutsutaan lähtöalueelle. Nollaus. 
2 min ennen lähtöä: Irralliset rastimääritteet saatavilla. 
1 min ennen lähtöä: Siirrytään karttaämpäreille. Kartan saa ottaa omalla lähtöajalla. H/D 10-12 -sarjalaisille 
annetaan kartta käteen 1 min ennen lähtöä. 
 
MAALI:  
Jokainen kilpailija huolehtii itse leimauksesta maalissa. Maaliin tulon jälkeen tulee siirtyä 
leimantarkistukseen, jossa saa tiedon onnistuneesta/virheellisestä suorituksesta. 
 
PUKEUTUMINEN, PESEYTYMINEN JA WC 
Pukeutuminen jäähallin pukuhuoneissa. WC:t jäähallin pukuhuoneissa ja urheilukentän 
huoltorakennuksessa. Peseytymiseen suosittelemme Oulaisten uimahallia, johon kilpailijat pääsevät 
alennettuun hintaan. Aikuiset 4 euroa, eläkeläiset ja lapset 2 euroa. Hae alennuslipuke infosta! 
 
KILPAILUASU 
Piikkarien käyttö on kielletty, kilpailuasu muuten vapaa. 
 
ITKUMUURI 
Leimantarkistuksen välittömässä läheisyydessä. 
 
KESKEYTTÄNEET 
Keskeyttäneen kilpailijan tulee ilmoittautua maalissa. 
 
ENSIAPU 
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste maalin läheisyydessä. 
 
TULOKSET 
Online tulokset osoitteessa https://www.oulaistenhuima.fi/lajit/suunnistus/tulokset/ 
 
PALKINNOT 
Sijoitukset määräytyvät yhteistulosten perusteella. Kaikki alle 12 v. palkitaan. Kaikille kilpailijoille 
osallistumispalkinto, jonka voi noutaa infosta. H/D21-sarjoissa kolmelle parhaalle lahjakortit. 
Iltapäivän kilpailussa, joka on samalla myös Pohjois-Pohjanmaan aluemestaruuskilpailu, palkitaan myös 
sarjoittain kolme parasta P-P:n seuraa edustavaa aluemestaruusmitalilla. Kaikki palkinnot noudetaan itse 
infosta tulosten varmistuttua. 
 
PALVELUT 
Jäähallin kahviossa on myynnissä virvokkeita, kahvia ja pientä purtavaa.  Käteismaksu.  
Paikalla myös suunnistustarvikemyyjiä. 
 
MUUTA HUOMIOITAVAA 
Jokainen kilpailee omalla vastuullaan.  

 
Tervetuloa sprinttaamaan! 
Oulaisten Huima ry 

https://www.oulaistenhuima.fi/lajit/suunnistus/tulokset/

