
Rasti-Vihdin 4h-Rogaining kilpailuohjeet 2018 

Kilpailupaikka  

Rasti-Vihti järjestää 4h rogaining-kisan lauantaina 20.10.2018 Nummelan ympäristössä, osoitteessa 

Hiidenvedentie 3, 03100 Nummela. 

Sarjat  

Rogaining miesten sarja (M), naisten sarja (N) ja sekasarja (SS). 

 

Ohjeita  

Kilpailuun voi osallistua joukkueena (minimi 2hlö) ja joukkueella tulee olla kännykkä mukana. 

Karttaan merkittyjä kiellettyjä alueita ei saa ylittää. Valtateitä 2 (Porintie) ja 25 (Hanko-

Hyvinkää) ei saa ylittää kuin karttaan merkityistä paikoista ja alikulkutunneleista.   

Sallituissa ylityskohdissa on noudatettava varovaisuutta. 

Lentokentän ylittäminen sekä piha-alueille meno on kielletty. 

Hätätapauksissa soita ratamestarille 0400 151 200. 

 

Ilmoittautuminen:  

Ennakkoilmoittautuminen ja maksu 12.10 mennessä, (joukkueen nimi ja jäsenet, sekä sarja, 

emit n:rot ja puhelinnumero) . 

Ilmoittaudu oheiselta ilmoittautumissivulta tai osoitteeseen (kimmo.salenius@gmail.com). 

Osallistumismaksu:  

Seuran jäsenille 8€/hlö (alle 16v ilmainen), muilta 25€/hlö, max 60€/joukkue. Jälki-

ilmoittautuminen 50€/hlö käteinen). Osallistumismaksu maksetaan Rasti-Vihdin tilille FI41 5297 

0040 0101 43, merkitse ilmoitusosioon sana Rogaining ja joukkueen nimi, sekä puhelinnumero. 

Liikuntaseteleillä on myös mahdollista maksaa paikanpäällä, mutta siitä on mainittava 

ilmoittauduttaessa. 

Tulokset 

Tulokset julkaistaan seuran kotisivuilla heti niiden valmistuttua, sekä paikallislehdissä. Mikäli joku 

ei halua nimeään/joukkuettaan julkaistavan on siitä mainittava ilmoittautumisen yhteydessä. 

Muussa tapauksessa tiedot julkaistaan. 

Palkinnot 



Sarjojen voittajat palkitaan ja lisäksi arvotaan palkintoja osallistujien kesken. Palkinnot jaetaan heti 

tuloksien selvittyä. 

 

 

Aikataulu:  

klo 9.00-9.30 Nimien ja joukkueiden kirjaaminen (jälki-ilmoittautumiset). Jälki-ilmoittautuneille ei 

taata karttoja. 

klo 09.30 Karttojen jako joukkueille/kilpailijoille 

klo 11.00 yhteislähtö 

klo 15.00 sakoton suunnistus päättyy, (kilpailuaika 4h) 

klo 15.30 maali suljetaan. 

klo 17 Huoltorakennus suljetaan. 

Ruokailu 

Kilpailukeskuksessa on tarjolla kilpailijoille maksutta vettä ja mehua. Osallistumismaksuun sisältyy 

keittolounas (sisältäen leivän ja ruokajuoman), jonka saa erillisellä kupongilla. Kilpailukeskuksessa 

on lisäksi myynnissä kahvia ja teetä, sekä sämpylöitä ja pullaa (Huom! vain käteismaksu). 

Lähtö  

Lähtö tapahtuu yhtäaikaa, myöhästyneiden aikaa ei hyvitetä. 

Maasto ja kartta  

Maasto on vaihtelevaa ja pääosin nopeakulkuista. Kartat (2kpl) ovat pullautuskarttoja, mittakaava 

1:20 000, korkeuskäyräväli 2,5m. Karttoja on 1+joukkueen lukumäärä.   Kartat ovat muovitaskussa.  

ja sen koko on A3. Kartassa ei näy polkuja, eikä kaikkia metsäautoteitä. Kartassa vaalealla merkityt 

alueet ovat pääsääntöisesti tiheitä taimikoita. Kilpailumaastossa ei ole juomarasteja. 

Leimaus  

Emit-leimaus rasteilla. Kaikilla kilpailijoilla tulee olla oma emit. Järjestäjiltä mahdollisuus vuokrata 

emit-kortti tapahtumapaikalta 2€ hintaan (käteismaksu). 

Kilpailumateriaali  

Kilpailijat saavat karttansa klo 9.30, jonka jälkeen on runsas1h aikaa suunnitella reitti. Kilpailijoilla 

itsellään tulee olla mukana Emit, kynät tai tussit reitin suunnitteluun. Kartat ovat säänkestävää 

materiaalia, mutta ovat silti muovitaskussa. Rastimääritteet on painettu molempiin karttoihin. 



Rastit  

Rasteina normaalit iltarastityyppiset emit-leimasimet ja tunnukset. 

Pistelasku  

43-rastia ja rastinumeron viimeinen numero kertoo pistemäärän seuraavasti: 

esim. rasti 40=10pistettä, 41=1piste, 143=3pistettä jne. maksimipistemäärä 142. Suurimman 

pistemäärän saavuttanut on voittaja. Tasapisteissä nopeimman ajan saavuttanut joukkue voittaa. 

Samasta rastista saa pisteet vain kerran. 

Sakot  

Kustakin kilpailuajan ylittävästä alkavasta minuutista vähennetään neljä (4) pistettä. 

Lisätietoja tarvittaessa: Kimmo Salenius 050 455 7768 tai kimmo.salenius@gmail.com. 

WC  

Kilpailupaikalla on wc-palveluita. 

Peseytyminen  

Kilpailupaikalla on wc:t ja suihkut. 

Sisätiloihin EI saa mennä ulkojalkineilla.  

 


