
RUSTA TUPLASPRINTTI – KILPAILUOHJE (Alustava) 

 

Kilpailusäännöt 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja koronaviruspandemiaan liittyviä turvallisuusohjeita. 

Käsidesiä on saatavilla monessa paikassa. 

Kilpailun toimihenkilöt 

Kilpailun johtaja: Jan Reijo 

Ratamestariryhmä: Jouni Moisander, Janne Seppälä, Niko Sorvari 

Valvoja: Erkki Jokela LeSi 

Tulospalvelu: Juha Vehmas, Mikko-Ville Toivonen 

Tiedotus: Kimmo Lindholm 

Ensiapu: Anna Oksanen 

Tuomarineuvosto: Rauno Autio KaRa, Kaisa Friman HyRa ja Simo Luoma Pihkaniskat 

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskus sijaitsee tavaratalo Rustan piha-alueella. 

Kilpailukeskuksessa on take away-kahvio, wc ja Suunnistajan Kaupan myyntipiste.  

Kilpailukeskuksessa ei ole muksulaa eikä pesupaikkaa. 

Opastus Kantatie 25 Nummelan risteys. 

Paikoituksesta etäisyys kilpailukeskukseen max. 600m vanhaa tienpohjaa pitkin 

Rastit 

Rasteilla on rastiliput ja Emit-leimasimet. Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa opaspaalun 

läheisyydessä. Rasteja on useammanlaisia, pukkeja (puu, metalli) ja osa kaiteisiin teipattuja. 

Suosittelemme tarkastamaan mallirastilla Emit-kortin toimivuuden. 

Leimaus 

Kaikissa sarjoissa käytetään emit-leimausta. 

Vuokra-Emit on lunastettavissa kahviosta maksua vastaan Emitin ilmoittautumisen yhteydessä 

varanneille. Palauttamattomasta Emit-kortista on järjestäjillä oikeus periä 80 €. 

Opaspaalun luona on Emit-kortin tarkistusleimasin. Toimimattoman Emit-kortin tilalle voi lainata 

vuokrakortin kahviosta. Vuokra-emitin hinta on 5 €. 

Kilpailija vastaa itse siitä, että on ilmoittanut oikean Emit-numeron. Mikäli Emit-numero on väärin 

tai vaihtunut, ilmoita oikea numero viipymättä kahvioon (muutosmaksu 2 €). 

Emit-tarkistusliuskoja on kilpailun lähdössä. 

Kilpailunumerot 

Kilpailunumerot infon vieressä kansioissa (ota itse), omat hakaneulat. 

Tulospalvelu 

Kilpailun aikana on mahdollista seurata online-tuloksia. Tulostauluja ei ole. 

Ensiapu ja pelastussuunnitelma 

Ensiapu sijaitsee kilpailukeskuksessa. Pelastussuunnitelma on kilpailun sivuilla rasti-vihti.fi 

Kartta 

Tulostekartta, 1:4000, käyräväli 2 m, valmistunut 9/2020. Kartantekijä, Janne Seppälä. 



Kartta on säänkestävää materiaalia. Karttoja ei kerätä pois maalissa. Oman kartan näyttäminen 

lähtevälle suunnistajalle on kielletty. 

Matkat: 1,5 - 4,1 km, lajisääntöjen hengen mukaiset 

Rastimääritteet 

Rastimääritteet ovat vain kartassa. 

Lähtö 

Ensimmäinen lähtö on klo 10.00.  Toinen lähtö on klo 13.00. 

Lähtöön on matkaa noin 1 km. Lähtöön on keltainen viitoitus teitä ja kevyenliikenteen väyliä pitkin. 

Viitoitukselta poikkeaminen johtaa HYLKÄYKSEEN! Lähdössä ei ole WC:tä. 

Pyydämme kilpailijoita varaamaan lähtöpaikalle siirtymiseen juuri riittävän ajan, jotta välttäisimme 

ruuhkan lähtöpaikalla.  

Toiminta lähtöpaikalla 

4 minuuttia ennen lähtöä: kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan, jossa tapahtuu Emit-kortin 

rekisteröinti. 

3 minuuttia ennen lähtöä: Emit-kilpailukortin nollaus. 

2 minuuttia ennen lähtöä: 10H/D saa oman kartan ja opastuksen, H/D12-14 nähtävillä on 

mallikartta, muut kilpailijat odottavat. 

1 minuutti ennen lähtöä: H/D 12-14 ottaa oman kartan ämpäristä, muut kilpailijat siirtyvät oman 

kartan viereen. Kartan saa ottaa vasta lähtöhetkellä. Kilpailija vastaa oikean kartan ottamisesta 

oikeasta ämpäristä. Ämpäriin on merkitty sarjan tunnus. 

Myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat lähdön henkilöstölle. Henkilöstö tarkistaa kilpailijan tiedot, 

kilpailija rekisteröityy tulosjärjestelmään Emit-kortilla, nollaa Emit-kilpailukortin, jonka jälkeen 

kilpailija saa lähtöluvan. 

Viimeinen rasti 

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. 

Maalin sulkeutuminen 

Maali suljetaan, ensimmäinen klo 12.00 ja toinen klo 15.00. 

 1: Maalissa leimantarkistus 

 2. Maalissa leimantarkistus n.100 m viitoitus. Jos ei mene heti tarkistukseen HYLÄTÄÄN. 

Maalit sijaitsevat turvallisuussyistä n.500m etäisyydellä kilpailukeskuksesta, maalista valkoinen 

viitoitus kilpailukeskukseen. 

Keskeyttäneet 

Keskeyttäneet ilmoittautuvat tulospalveluun maalissa. 

Palkinnot 

D21/H21 sarjojen kolme parasta palkitaan. Muiden sarjojen parhaat palkitaan. Lasten sarjojen 

H/D10-14 kaikki osallistujat palkitaan. Palkintojen nouto palkintopöydältä infon vierestä tulosten 

selvittyä. 

 

 

 

 



Kuntosuunnistus 

Aamupäivällä klo 10.30 - 11.00, maali sulkeutuu 12.00 

Iltapäivällä klo 13.30 - 14.00, maali sulkeutuu 15.00 

Kartat infosta klo 10.30 alk. ja 13.30 alk. Hinta: 10 € kpl. 

Radat noin 4,5km ja 2,5km reittiä pitkin. 

Aamupäivällä ja iltapäivällä on eri radat ja kartta (uusi maasto). 

  


