
  

Kilpailuohjeet 

Pitkän matkan SM-kilpailut 6.-7.9.2014 

Vihdin Jokikunnalla 

 

 

 

Nämä ovat alustavat kilpailuohjeet. Muutokset on alleviivattu! 

Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan kilpailuaamuina infotaululla.  

Kilpailussa noudatetaan suunnistuksen lajisääntöjä, suunnistuksen SM-kilpailujen erillisohjeita sekä 

näitä kilpailuohjeita. 

 

Kilpailun vastuuhenkilöt 

Kilpailun johtaja  Jan Reijo 

Tuomarineuvosto  ilmoitetaan myöhemmin  

Varajohtaja   Tiina Moisander 

Ratamestariryhmän johtaja  Jouni Moisander 

Tiedottaja   Inga-Maria Vaara 

Info   Ilona Kuittinen 

Kilpailukeskus  Ilkka Forsman 

Lähdöt   Harri Lepistö 

Maali   Simo-Pekka Vanninen 

Tulospalvelu   Niko Sorvari 

ResultFellows, Risto Kivinen 

Ensiapu   Tiina Moisander 

Kahvio   Pirjo Moisander 

Paikoitus ja liikenne   Tapio Pulkkinen 

Muksula   Satu Reijo 

 

Valvojat 

Kilpailun valvoja (TA)  Hannu Pyy, Suomen Suunnistusliitto 

Ratavalvoja   Tapani Valonen, Karkki-Rasti 

 

Info 

Info-piste palvelee kilpailukeskuksessa lauantaina 6.9 klo 9:00–15:00 ja sunnuntaina 7.9 klo 8:00–

16:00. 



Opastus ja paikoitus 

Kilpailukeskus sijaitsee Vihdin Jokikunnalla. Opastuksen alkupiste on VT2:lla Vihdin kirkonkylän 

kohdalla. Opasteita on myös Jokikunnantiellä (tie nro 1224) eri suunnista tuleville. VT2:n opasteilta 

ajoaika noin 30min. Opasteet ovat paikoillaan 6.9 klo 7:00 alkaen. 

Loppumatka kilpailukeskukseen ajetaan kapeita ja mutkaisia kyläteitä pitkin. Noudatathan 

nopeusrajoitusta 40km/h sekä erityistä varovaisuutta! 

Parkkeeraus tapahtuu pellolla kilpailukeskuksen läheisyydessä. Noudatathan pysäköinninohjaajien 

ohjeita. Paikoitusmaksu on 5 €/viikonloppu ja 3 €/päivä. Maksu hoidetaan infoon ennen poistumista. 

Sarjat, matkat ja lähdöt 

Kilpailumatkat perustuvat pitkän matkan SM-kilpailun sääntömääräisiin ohjeaikoihin.  

Lauantaina karsintasarjojen ensimmäiset lähdöt ovat klo 11:00. Matka lähtöihin 1 ja 2 on 950 metriä. 

Sunnuntaina B-finaalien ensimmäiset lähdöt klo 10:00. A-finaalien ensimmäiset lähdöt klo 10:00. 

Matka finaalin lähtöön 1 on 1,2 km ja lähtöön 2 on 1km. Lähtöajat tulevat kisasivuille viimeistään 

torstaina 4.9. 

Karsinnat: 

Sarja matka lähtö 

H35 6,0 L1 

H40 5,3 L1 

H45 4,6 L1 

H50 4,2 L1 

H55 3,8 L1 

H60 3,3 L2 

H65 2,9 L2 

H70 2,0 L2 

A-finaalit: 

Sarja matka lähtö Sarja matka lähtö 

H35 10,0 L1 D35 5,8 L1 

H40 9,4 L1 D40 5,4 L1 

H45 8,9 L1 D45 4,8 L1 

H50 6,9 L1 D50 4,3 L2 

H55 6,3 L1 D55 4,1 L2 

H60 5,7 L1 D60 3,8 L2 

H65 5,0 L1 D65 3,3 L2 

H70 3,9 L2 D70 2,6 L2 

H75 3,4 L2 D75 2,4 L2 

H80 2,8 L2 D80 2,4 L2 

H85 2,4 L2    



B-finaalit: 

Sarja matka lähtö 

H35B 7,4 L2 

H40B 7,4 L2 

H45B 7,1 L2 

H50B 5,8 L1 

H55B 4,9 L1 

H60B 4,3 L2 

H65B 4,0 L1 

H70B 3,6 L2 

 

Kilpailukartta 

Offset-painettu 8/2014, 6-värinen, käyräväli 5 m, mittakaava 1:10 000. Kartoittaja Arvo Paulin. Kartta 

on muovisuojuksessa. 

Suunnistajan tulee itse huolehtia siitä, että hän ottaa oikean kartan lähdössä.   

Kilpailumateriaali 

Kilpailunumerot ja emit-tarkistusliuskat ovat molempina päivinä kilpailukeskuksessa. Kilpailija 

varaa omat hakaneulat. A-finaaleissa käytetään uusia numeroita, B-finaaleissa karsinnan numeroa. 

Kilpailija kiinnittää numeron kilpailuasunsa rintapuolelle. Kilpailunumeroa ei saa taittaa eikä peittää 

edes osittain. Ilman kilpailunumeroa ei voi kilpailla. 

Kadonneen kilpailunumeron tilalle voi käydä pyytämässä uuden infosta.  

Irralliset rastimääritteet ovat lähtökarsinassa, ei kiinnitystarvikkeita. Rastimääritteitä ei ole 

painettu kilpailukarttaan! 

Emit-tarkistusliuskan käyttö kilpailukortissa on pakollista. Kilpailija merkitsee kilpailunumeronsa 

tarkistusliuskaan.  

Kielletyt alueet 

Kilpailija saa mennä kilpailumaastoon vain kilpailusuorituksensa ajaksi. Kilpailijoita muistutetaan 

lajisääntöjen mukaisista kielletyistä alueista (3.61, 3.62 ja 3.64) ja niiden rikkomisen merkityksestä 

kilpailusuoritukseen (4.62). Muut kuin lajisääntöjen mukaiset kielletyt alueet on merkitty karttaan 

kielletyn alueen merkinnöin. 

Kilpailukeskuksen läheisyydessä kielletyt alueet on merkitty maastoon erillisellä nauhalla.  

Emit-kortin testaus 

Kilpailija voi tarkistaa emit-korttinsa toimivuuden kilpailukeskuksessa opaspaalun lähellä sijaitsevalla 

mallirastilla.  

Oikean EMIT-kortin käytön vastuu  

Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää 

lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tule tarkistamaan kilpailijan 

kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä. Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua 

elektronista kilpailukorttia, suoritus hylätään (Suunnistuksen lajisääntö 11.518).  



Muutokset on ilmoitettava kilpailukeskuksen infoon kirjallisesti ennen kilpailun alkua, muutoksesta 

veloitetaan 3 €. Ilmoitettua kortin numeroa ei voi muuttaa enää lähdössä.  

Vuokrattavat emit-kortit lunastetaan infosta ennen lähtöä (5 €) ja palautetaan infoon. Kadonneesta 

emit-kortista järjestäjä veloittaa 70 €.  

Finaalien lähtöajat 

Sunnuntain finaalien lähtölistat julkaistaan lauantaina kilpailukeskuksessa ja kilpailujen internet-

sivuilla osoitteessa smpitka2014r2.sporttisaitti.com lauantaina klo 20:00 mennessä. Samoissa 

paikoissa on nähtävillä etukäteen lähtökaavio, josta selviää sarjan lähtöikkuna. 

Rastit 

Rastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin. Mallirasti on opaspaalun läheisyydessä.  

Sunnuntaina maastossa on juomarasti, joka on merkitty karttaan. Juomana tarjotaan vettä. Myös 

lauantaina maastossa on juomarasti, joka on merkitty karttaan. 

Lähdöt 

Matka lauantain karsintakilpailun lähtöön on 950 m. Sunnuntaina A- ja B-finaalien lähtöön 1-1,2 km. 

Matkat lähtöihin molempina päivinä on hidaskulkuista maastoa, varaa riittävästi aikaa. 

Viitoitukset lähtevät opaspaalulta. Lähtöön mennessä on ehdottomasti pysyttävä viitoituksella.  

Kilpailuissa on käytössä karsintapäivänä kaksi lähtöpaikkaa ja finaalipäivänä kaksi lähtöpaikkaa. 

Lähtökynnystä ei käytetä.  

Lähtökarsinan toiminnot: 

- 4 minuuttia: kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan ja kilpailunumero tarkistetaan. 

- 3 minuuttia: kilpailija nollaa kilpailukorttinsa. Kilpailukortin nollaus on kilpailijan vastuulla. 

- 2 minuuttia: mallikartta on nähtävissä. 

- 1 minuutti: kilpailija siirtyy sarjansa karttaämpärin viereen. 

- Lähtöhetki: kilpailija ottaa karttansa karttaämpäristä ja saa lähteä matkaan. Kilpailija on itse 

vastuussa oikean kartan ottamisesta. Lähdöstä on viitoitus K-pisteelle. 

Lähdöstä myöhästynyt kilpailija ilmoittautuu myöhästyneiden kilpailijoiden lähettäjälle, joka antaa 

lähtöluvan. Lähtö suljetaan 10 min viimeisen lähtöajan jälkeen. 

Maali 

Kilpailussa käytetään maalileimausta, johon suorituksen ajanotto pysähtyy. Maalileimauksen jälkeen 

kilpailija siirtyy leimantarkistukseen. Mahdolliset virheelliset tai puutteelliset leimaukset käsitellään 

heti leimantarkistuksen jälkeen. Myös keskeyttäneiden kilpailijoiden on tultava maalin kautta ja 

luettava kilpailukorttinsa. 

Kartat kerätään pois maalissa karsinnassa ja finaaleissa finaalien viimeiseen lähtöaikaan saakka. 

Molempien päivien kartat palautetaan sunnuntaina tämän jälkeen. Kartat lajitellaan maalialueella 

seurakohtaisiin muovipusseihin.  

Maali suljetaan molempina päivinä klo 15:00. 

Tulokset 

Tulokset toimitetaan kilpailukeskuksen tulostaululle ja internetiin. Kilpailijat saavat halutessaan 

rastiväliaikansa maalin läheisyydessä olevasta tulostuspisteestä. Vältä kuitenkin turhia tulosteita, 

väliajat tulevat myös internetiin. 

Karsintojen tulokset ja sunnuntain finaalien lähtöajat julkaistaan lauantaina kilpailukeskuksessa ja 

kilpailujen internet-sivuilla lauantaina klo 20:00 mennessä. 



Palkintojen jako 

Palkinnot jaetaan erillisen aikataulun mukaisesti. Aikataulu on nähtävillä infotaululla. Aikataulu ja 

siihen mahdollisesti tulevat muutokset ilmoitetaan kenttäkuulutuksella. Mitalisteja pyydetään 

ilmoittautumaan palkintojenjakopaikalle 10 min ennen sarjansa palkintojenjakoa. 

A-finaalien kolme parasta palkitaan SM-mitaleilla ja sarjojen voittajat vihtiläisellä käsityöllä.  

Pukeutuminen, pesu, WC 

Pesu ja pukeutuminen tapahtuu kenttäolosuhteissa. Pesuaineiden käyttö on kielletty. 

Kilpailukeskuksessa on WC:t. 

Ensiapu 

Ensiapupiste sijaitsee kilpailukeskuksessa. Maastossa on ensiapurasti molempina päivinä merkityllä 

paikalla.  

Seurateltat 

Seurateltoille on varattu tilaa maalin läheisyyteen.  

Kioski 

Kilpailukeskuksessa on kioski molempina päivinä. Myytävänä on sämpylää, pullaa, makkaraa, 

virvokkeita, kahvia. Tarjolla on myös laktoosittomia ja gluteenittomia tuotteita. 

Maksuvälineenä käy käteinen.  

Muksula 

Kilpailukeskuksessa on maksuton muksula molempina päivinä. Ennakkoilmoitus pyydetään 

osoitteeseen tiedottaja(a)rasti-vihti.fi otsikolla ”Muksula”. Tietoihin huoltajan nimi, seura, sarja ja 

puhelinnumero sekä lasten nimet ja iät.  

Majoitus 

Kilpailujen nettisivuilta löytyy linkkejä lähialueiden majoitusliikkeisiin. Kilpailukeskuksessa 

majoittuminen on kielletty.  

Löytötavarat 

Löytötavarat viedään info-pisteeseen. Kilpailun jälkeen niitä voi tiedustella sähköpostilla osoitteesta 

ilona.kuittinen@gmail.com.   

Kuntosuunnistus 

Kuntosuunnistusta ei järjestetä.   

 

Tervetuloa suunnistamaan Vihdin Jokikunnalle! 

Rasti-Vihti ry 


