
 Hiihtosuunnistuksen SM -pitkä 5.6.2022 ja kansallinen 
 keskimatka ja Savo-Karjalan am. 6.3.2022 Sonkajärvellä. 

 Säännöt 

 Kilpailussa noudatetaan Suunnistusliiton lajisääntöjä 

 1. Kilpailun johto 

 Kilpailunjohtaja Tuula Rissanen 050-3020519 

 Ratamestari Hannu Heiskanen 050-3075503 

 Tulospalvelu Harri Hakkarainen 044-2748602 

 Tiedottaja Jari Heiskanen 040-7506104 

 Kilpailun valvoja Kari Saastamoinen 0400-373080 

 Ratavalvoja Matti Kumpulainen 044-3273030 

 Info Heli Urpalainen 0445540140 

 Kuulutus Kari Saastamoinen 0400-373080 

 Pysäköinti Pasi Rissanen 041-5225691 

 Ensiapu Tomi Karvonen 

 Tuomarineuvosto: 

 Puhj. Ilpo Viippola, Suunta 2000 

 Jäsenet: 

 Kaisa Laitinen, Ylikiiminkin Nuijamiehet 

 Seppo Keltamäki, Joutsenon Kullervo 

 2. Kilpailumaasto 

 Kilpailumaasto on tyypillistä savolaista mäkimaastoa, pisimmillä radoilla korkeuseroa 
 enimmillään 50 m . Maapohja on pääosin kangasmaata, suoalueet ja metsä ovat 
 suhteellisen avonaisia, tiheitä nuoria metsiä lukuun ottamatta. Kartalta löytyy 
 muutama pelto. Lumen vahvuus on noin 90 cm . 



 Urat on ajettu 90-110 cm leveillä lanoilla.  Ylimääräisiä telamönkijän ja kelkkojen 
 tekemiä jälkiä on kilpailumaaston halki kulkevan sähkölinjan alla jotka erottuvat 
 selvästi järjestäjän tekemistä urista  . Leveät luistelu-urat  on ajettu latukoneella. 

 Uraston kokonaismäärä on 54,2 km. Tieylityksissä valvonta. 

 Uratyyppien osuudet: 

 Leveä luistelu-ura 8,0 km 

 Hiihtoura (katkoviiva) 45 km 

 Hiihdettävä tie 1,2 km 

 Kielletyt alueet on merkitty kilpailukeskuksen opaskarttaan ja kilpailukarttaan. Kaksi 
 piha-aluetta on sallittua hiihtää.  Oinasjärventie  ja kilpailupaikalle tuleva 
 Matomäentie  on merkitty  kielletyksi reitiksi  . Sen  käyttäminen ja ylittäminen 
 muualta kuin karttaan merkitystä paikasta on kielletty. Kieltoja valvotaan ja niitä 
 rikkovat hylätään. 

 3. Kilpailukartta 

 Kilpailukartat ovat tulostekarttoja, tulostus Mapline Oy, päivitetty 3/2022 

 Kartan koko on A4. 

 Mittakaavat: 

 5.3. Sm-pitkällä käytetään 12500 ja  1:10 000 mittakaavaisia karttoja. 

 Sarjoilla H21 ,D21 ,H20 on kartanvaihto 

 6.3. Keskimatka kaikilla sarjoilla 1:10 000 

 4. Sarjat ja matkat 

 Kilpailumatkat ja -rastit erillinen tiedosto. 

 5. Lähtö 

 Lähtöluettelo on nähtävissä viim. 3.3. osoitteessa 
 http://www.sonkajarvenpahka.sporttisaitti.com/ 

 Lähdöt: 

 5.3. Pitkämatka klo 10:00 alkaen, tietä pitkin matkaa 200m. 

 6.3. Keskimatka klo 10:00 alkaen, tietä pitkin matkaa 200 m. 

http://www.sonkajarvenpahka.sporttisaitti.com//
http://www.sonkajarvenpahka.sporttisaitti.com//


 Lähtöväli on kaikissa sarjoissa 2 minuuttia. 

 Keltainen viitoitus  lähtöihin opaspaalulta. 

 Kilpailukeskuksen läheisyyteen ja lähtöpaikalle on ajettu leveä luistelu-ura verryttelyä 
 varten. 

 Toiminta lähdössä: 

 - 4 min kilpailija kutsutaan lähtöön ja tarkistetaan kilpailunumero, 

 - 3 min EmiTagin nollaus, 

 - 2 min mallikartta nähtävillä, 

 -1 min siirtyy oman kartasankonsa viereen,  lähtö sankolta. 

 -  15 sek.  Komennolla “kartta” kilpailija ottaa kartan  oman sarjansa sankosta. H/D 13 
 ja H/D 11, 60s. 

 H / D11-sarjalaisten huoltaja saa avustaa kartan laittamisessa telineeseen. 

 Huom! 

 Kilpailija on itse vastuussa oman elektronisen kilpailukorttinsa (EmiTag) 
 toimivuudesta ja siitä että käyttää lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Kilpailun 
 järjestäjä ei tule tarkistamaan/varmistamaan kilpailijan kilpailukortin oikeellisuutta 
 ennen lähtöä. Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista 
 kilpailukorttia, suoritus hylätään (Suunnistuksen lajisääntö 11.518). Hylkäystä ei 
 suoriteta H/D13 ja sitä nuoremmissa sarjoissa. Kilpailijalla saa olla mukanaan kaksi 
 EmiTagia, joista toinen on ilmoitettu tulospalveluun. 

 Muutokset on ilmoitettava kilpailukeskuksen infoon ennen kilpailijan lähtöhetkeä. 

 Kuntosarjat -A ja -B lähtö klo.11.15 alkaen kilpasarjojen yhteydessä omaa kaistaa. 

 6. Maali 

 Kilpailussa ei käytetä maalileimausta. Maalin jälkeen kilpailija jatkaa 
 leimantarkistukseen. 

 Pitkänmatkan kilpailun jälkeen kartat kerätään maalissa pois. Kartat jaetaan 
 keskimatkan kilpailun jälkeen sunnuntaina. Lauantain kartan saa myös postitettuna 
 5€ hintaan. Keskeyttäneiden on ilmoittauduttava välittömästi maalissa. 

 Maali suljetaan la klo 15.30 ja su klo 14.30 



 7. Rastit 

 Rastit ovat hiihtouran vieressä. Mallirasti on opaspaalun läheisyydessä. EmiTagin 
 toiminta on mahdollista testata mallirastilla. 

 8. Kilpailunumerot ja EmiTagit 

 Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Molemmissa kilpailuissa käytetään samaa 
 numeroa. 

 Kilpailunumerot löytyvät ulkoa narulta. Numero kiinnitetään  oikeaan reiteen 
 etupuolelle. Numeroita ei kerätä pois. 

 Omat hakaneulat. 

 Järjestäjä vuokraa EmiTageja hintaan 8€ / 1 päivä, 10€ /2 päivää. 
 Palauttamattomasta EmiTagista järjestäjä perii 100€. 

 EmiTagit on saatavissa infosta . 

 Info sijaitsee metsästysmaja Oinaspirtissä. 

 9. Tulokset ja itkumuuri 

 Tulokset löytyvät seuran sivulta. Itkumuuri on ajanottorakennuksessa läheisyydessä 
 teltassa. 

 10. Palkinnot 

 SM-mitalit ja kunniapalkinnot jaetaan heti sarjan valmistuttua. 1. ryhmä 6 parasta, 2. 
 ryhmä 3 parasta. 

 Yhteistulosten palkinnot jaetaan sunnuntaina välittömästi tulosten selvittyä infosta. 
 Palkittavien lista erillinen tiedosto. 

 Palkintoja ei lähetetä postissa. 

 11. WC, pukeutumistilat 

 WC 10 kpl sijaitsevat Kilpailukeskuksessa. 

 Pukeutumista varten kilpailukeskuksessa on  sininen  rakennus( yhteinen) ja 
 kahvilarakennuksen päädyssä olevat saunatilat (naiset) sekä lisäksi teltta. 

 Peseytymismahdollisuuksia ei kilpailukeskuksessa ole. 



 12.Voitelu ja välinehuolto 

 Suksien voitelua varten ei ole erillisiä tiloja. Sähköä on saatavana sinisen 
 rakennuksen päädystä. Suksien testausalue ja verryttelyalue on maalisuoran 
 länsipuolella olevalla suoalueella ja lähdön läheisyydessä.  Merkitty 
 kilpailukeskuskarttaan. 

 Varavälineiden ja omien juomien vienti on mahdollista 5.3. pitkällä matkalla sarjoissa 
 H21 , D21 ja H20. Huoltopaikka on kartanvaihtorastin läheisyydessä, merkitty 
 kilpailukeskuskarttaan. 

 13. Kahvio,makkaragrilli 

 Kahviosta saatavana kahvia, makkaraa ja keittolounas ym. Maksu käteisellä. 

 14. Ensiapu ja varoitukset 

 Kilpailukeskukseen johtava Oinasjärventie on mutkainen ja kapea, joten 
 varovaisuutta kisapaikalle saapuessa. 

 Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. 

 Loukkaantuneen maastokuljetusta varten päivystää moottorikelkka ja reki. 

 Yleinen hälytysnumero on 112. 

 Kilpailijoiden on varottava autoja yleisiä teitä ylittäessä. Teiden ylityspaikoilla on 
 vartiointi. 

 Hiihtosuunnistusurilla on noudatettava oikeanpuoleista liikennettä. Erityisesti on 
 varottava jyrkkiä mäkiä metsäisessä maastossa. Kilpailija on velvollinen hälyttämään 
 apua, auttamaan loukkaantunutta maastossa ja opastamaan avustajia. 

 15. Paikoitus 

 Paikoitusalueet ovat kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä ja pelloilla jonne 
 matkaa pisimmillään 1 km. 

 Järjestäjät ohjaavat paikoitusta. 

 Paikoitusmaksu: 5€ /1pv tai 10 €/2pvä, jonka voi maksaa etukäteen Pahkan tilille 
 IBAN:FI34 5435 0340 0008 39. Tositetta vastaan saa parkkilipun Infosta. Maksun voi 
 suorittaa myös infoon.  Parkkiliput tarkastetaan lähtiessä. 



 16. Mahdolliset muutokset ja pakkasraja 

 Pakkasraja on -20 C tunti ennen kilpailua. Tuomarineuvoston päätöksellä voidaan 
 lähtöjä siirtää. 

 Lähdön siirrosta tai kilpailun peruuttamisesta ilmoitetaan viimeistään kaksi tuntia 
 ennen ensimmäisiä lähtöjä. 

 Pakkasesta johtuvat muutokset ovat nähtävissä kisasivuilla 
 http://www.sonkajarvenpahka.sporttisaitti.com//  .  Tai WhatsApp -ryhmässä johon voi 
 liittyä  tästä. 

 Mikäli kilpailut siirretään, ilmoittautumiset jäävät voimaan, jos niitä ei peruuteta 
 IRMA-järjestelmässä. 

 Kilpailun peruuntuessa luonnonolosuhteista johtuen järjestäjä voi pidättää osan 
 osanottomaksuista. 

 Hyvää kisaviikonloppua Sonkajärvellä. 

 Sonkajärven Pahka 
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https://sonkajarvenpahka.sporttisaitti.com/suunnistus/sm-pitka-5-3-2022/ohjeet-matkat-rastit/

