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Säännöt ja ohjeet

Tapahtumassa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton suunnistuksen lajisääntöjä ja järjestäjän 
antamia ohjeita.

Kartta 

Tulostekartta 7/2022. Kartan koko on sarjasta ja osakilpailusta riippuen A3, A4 tai A5. Mittakaavat 
on ilmoitettu sarjat- ja matkat -taulukossa. Kartat ovat muovisuojuksessa. Mallikartat ovat 
nähtävissä lähtöpaikoilla. Kuusamon kilpailualueen osittain kattavat vanhat kartat (Meskusvaara ja 
Tavivaara) ovat nähtävillä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla ja esimerkiksi Reittihärvelissä 
osoitteessa https://2021.fin5.fi/tulospalvelu-result-service/reittiharvelit-ja-oskills/. Posion kisa-
alueelta ei ole olemassa vanhaa karttaa.

Maasto

Posion kilpailuiden maastot ovat pääosin nopeaa mäntykangasta. Varpuvaarassa on paikoin jyrkkää 
rinnettä ja peitteisiä suppia, joissa suunnistaminen vaatii tarkkuutta.
Kuusamon osakilpailujen maasto on hidaskulkuisempaa vaaramaastoa. Puusto vaaran rinteillä 
vaihtelee havumetsän ja tiheän lehtipuuston välillä. Avosuot ovat selkeitä ja pääosin hyväkulkuisia.

Kielletyt alueet

Maastossa on kiellettyjä alueita, jotka on merkitty karttoihin kuvausohjeiden mukaisesti pihamaan 
oliivinvihreällä värillä tai kielletyn alueen purppuralla rasterilla. Kielletyt tiet on sallittua ylittää 
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vain merkityistä ylityspaikoista. Karttoihin merkittyjen piha-alueiden rajoja on ehdottomasti 
noudatettava. Kunnioitathan mökkiläisten kotirauhaa!

Kuusamon osakilpailuissa maaston pohjoisosassa on pieni mökkitontin rakennustyömaa, jonka 
läheisyydessä lasten radat ja muutamat lyhyet aikuisten radatkin käyvät. Työmaa-alue on merkitty 
kartalla kielletyksi alueeksi, ja se on rajattu maastoon kielletyn alueen muovinauhalla. Työmaa-
alueelle johtavalla tieuralla voi liikkua ajoneuvoja, joskin rakentajat ovat kilpailuista tietoisia ja 
pyrkivät välttämään liikennettä kilpailun aikana. Noudattakaa kuitenkin varovaisuutta!

Paikotus

Posion kisakeskuksen paikoitusalue sijaitsee kilpailukeskuksen läheisyydessä. Paikoitus toteutetaan 
soramonttupaikoituksena, liikenteenohjaajien opastuksella. Paikoitusalueelta on matkaa 
kisakeskukseen enimmillään 200 m. 

Kuusamon kisakeskuksen paikoitus sijaitsee kisakeskuksen läheisyydessä, tienvarsipaikoituksena. 
Matkaa kisakeskukseen 200–1000 m.

Rastimääritteet 

Rastimääritteet on painettu karttoihin kaikilla sarjoilla. Irrallisia rastimääritteitä ei ole saatavilla.

EMIT-tarkistusliuskat 

Tarkistusliuskat ovat saatavilla lähtöpaikoilla; käyttö on pakollista ja kilpailijan vastuulla.

Kilpailunumerot 

Kaikki kilpailijat ja kuntosuunnistajat käyttävät kilpailunumeroita. Huom! omat hakaneulat.

Kilpailunumerot ovat kilpailukeskuksessa infon vieressä narulla. Kilpailunumeroita ei kerätä pois. 
Samaa numeroa käytetään kaikissa neljässä osakilpailussa.

Leimausjärjestelmä ja Emit-kilpailukortti 

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Kilpailija on itse vastuussa siitä, että hänellä on 
toimintakuntoinen, ilmoittautuessa ilmoitetun ja lähtöluettelossa mainitun numeron mukainen 
kilpailukortti. Emit-tietojen muuttamisesta kilpailupaikalla peritään 5 € / muutos. 
Kilpailukeskuksessa on opaspaalun luona mallirasti, jossa kilpailija voi testata kortin toimivuuden. 
Leimasimen vilkkuva valo osoittaa kortin olevan toimintakuntoinen. Järjestäjältä vuokratun 
kilpailukortin voi lunastaa infosta. Emit-kortin vuokra on 5 € / pv. Maksu on käteisellä infoon 
korttia noudettaessa. Vuokrattu kilpailukortti on palautettava kilpailujen jälkeen infoon. 
Palauttamattomasta kortista veloitetaan 85 €.



Rastireitti (RR) ja tukireitti (TR)

RR- ja TR-sarjoissa siimari on merkitty maastoon VALKOISELLA yhtenäisellä muovinauhalla. 
Karttaan siimari on merkitty oranssilla viivalla.

Rastireitin rasteilla on järjestysnumeron mukainen RR-tunnus (RR1, RR2, jne.). Mallirasti on infon 
läheisyydessä. Rastireitillä on päivittäin 6 rastia.

RR-sarjojen suoritusta ei hylätä puuttuvan rastileimauksen takia, vaan kilpailija saa 10 minuutin 
lisäajan puuttuvasta rastista.

Lähtö 

Ensimmäinen lähtö on torstaina klo 12.00. Perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina ensimmäinen 
lähtö on klo 10.00. Lähtöluettelot sarjoittain ovat nähtävissä kisajärjestäjien nettisivuilla osoitteessa 
https://www.posionpyrinto.com/suunnistus/koillismaan-rastipaivat/koillismaan-rastipaivat-2022/
lahtolistat-ja-tulokset/ sekä lähtöpaikoilla. Viitoitus lähtöihin lähtee opaspaalulta 
kilpailukeskuksesta.

Posiolla viitoitus on lähtöön 1 Pentik-nauhalla ja lähtöön 2 Posion kunta -nauhalla.

Kuusamossa viitoitus on lähtöön 1 Pentik-nauhalla ja lähtöön 2 Koillismaan Osuuskauppa -
nauhalla.

Lähdöstä 1 (Pentik) lähtevät sarjat:

H/D 16 ja sitä vanhemmat sarjat sekä avoimet kuntosuunnistussarjat. Huom! Sarjat D70, D75, 
D80, H80, H85 ja H90 lähtevät neljännessä osakilpailussa lähdöstä 2!

Lähtö 2 (Posion kunta / Koillismaan Osuuskauppa) lähtevät sarjat:

H/D8RR - H/D10RR, H/D12TR, H/D12 - H/D14. Huom! Neljännessä osakilpailussa sarjat D70, 
D75, D80, H80, H85 ja H90!

Lähtömenettely (lähtö 1)

4 min -> Kilpailijat kutsutaan "Lähtöaika xx.xx", lähtijöiden tarkistus. 

3 min -> Emit- nollaus omatoiminen (tarvittaessa järjestäjiltä vara-emit, josta peritään jälkikäteen 
vuokrausmaksu),

2 min -> Mallikartta nähtävillä

1 min -> Siirtyminen kilpailusarjan mukaiselle karttalaatikolle. Kartan saa ottaa vasta lähtöhetkellä.

Lähtö -> Kilpailija ottaa karttansa ja suunnistus alkaa.

Lähtömenettely (Lähtö 2)
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5 min -> Kilpailijat kutsutaan lähtöön 5 minuuttia ennen lähtöaikaa lukemalla lähtöaika ja 
kilpailijan nimi kuuluvalla äänellä. RR- ja TR-sarjojen suunnistajat saavat näkyville kartan, jossa on
ratapainatus. Muille sarjoille näkyvissä kartta, jossa on näkyvillä K-piste.

4 min -> Tarkistetaan kilpailunumero.

3 min -> EMIT-korttien nollaus.

2 min -> RR- ja TR-ratojen suunnistajat saavat kartan ja halutessaan myös opastusta. Muilla lasten 
sarjoilla nähtävillä mallikartta, johon on merkitty K-piste. K-piste on lähtöpisteessä (lähtöpaikalla). 

1 min -> Muiden lasten sarjojen suunnistajat saavat oman karttansa ja voivat tutustua siihen 
minuutin ajan. RR- ja TR-ratojen suunnistajat saavat jatkaa kartan tutkimista.

Lähtö -> Suunnistus alkaa.

HUOM! Neljännessä osakilpailussa sarjojen D70, D75, D80, H80, H85 ja H90 kilpailijat 
menettelevät muutoin samalla tavalla kuin lähdössä 1, mutta heidät kutsutaan 5 minuuttia ennen 
lähtöä omalla nimellään.

Matkat lähtöihin

Torstai 21.7. Perjantai 22.7.

Lähtö 1: 1000 m Lähtö 1: 600 m

Lähtö 2: 450 m Lähtö 2: 250 m

Lauantai 23.7. Sunnuntai 24.7.

Lähtö 1: 1100 m Lähtö 1: 500 m

Lähtö 2: 300 m Lähtö 2: 700 m

Juomapaikat 

Pitkän matkan kilpailussa perjantaina 22.7. on juomapiste maastossa pisimmillä radoilla. 
Juomapisteen läheisyydestä kulkee seuraavien sarjojen radat: H21-H70, D21-D55.

Juomana maastossa on vettä. Sunnuntain kilpailussa ei ole juomapistettä maastossa. Kilpailija 
harkitsee itse, onko hänen tarpeen varata mukaansa juotavaa.

Maali

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Kaikki tulevat samaan maalikarsinaan. Maaliviivalla 
suoritetaan maalileimaus, jonka jälkeen kilpailija siirtyy leimantarkistukseen. Mikäli leimauksissa 
on epäselvyyksiä, kilpailija ohjataan itkumuurille, joka sijaitsee leimantarkastuksen yhteydessä. 
Kuntosuunnistajia ei ohjata itkumuurille, eikä puuttuvia leimauksia käsitellä.



Keskeyttäneet 

Keskeyttäneen kilpailijan tulee ehdottomasti leimata maalileimaus ja ilmoittautua maalissa. Myös 
keskeyttäneet kuntosuunnistajat leimaavat ja ilmoittautuvat maalissa.

Ensiapu 

Ensiaputeltta on kilpailukeskuksessa.

Pesupaikka, WC 

Kilpailukeskuksissa ei ole pesumahdollisuutta.

WC:t löytyvät kilpailukeskuksesta niin Posion kuin Kuusamon kisakeskuksista.

Palkinnot 

Palkinnot jaetaan yhteistulosten perusteella H/D21, H/D8 - 10RR, H/D12TR ja H/D12 sarjoille 
sunnuntaina tulosten selvittyä. Muiden sarjojen palkinnot ovat noudettavissa sarjojen 
valmistuttua infosta. Palkittavien määrät sarjoittain ilmoitetaan kisojen nettisivuilla osoitteessa 
https://www.posionpyrinto.com/suunnistus/koillismaan-rastipaivat/koillismaan-rastipaivat-2022/
palkittavien-maarat/. Osakilpailujen voittajat sarjoittain palkitaan esinepalkinnolla. (1-3 
osakilpailut). Osakilpailuiden voittajien palkinnot ovat noudettavissa infosta päivittäin tulosten 
valmistuttua.

Ravintola

Posion kilpailukeskuksessa kahvio, josta saa kahvilatuotteita; kahvia, mehua, makeaa ja suolaista 
purtavaa sekä grillimakkaraa. Kuusamon kisakeskuksessa on myytävänä kahvia, virvokkeita, 
pikkupurtavaa ja grillimakkaraa. 

Huom! Kuusamon kisaravintolassa käy maksuna vain käteinen raha. Lähimmät pankkiautomaatit 
sijaitsevat Posion ja Kuusamon taajamissa.

Muksula 

Muksulaa ei ole tarjolla tämän vuoden tapahtuman aikana.

Avoimet sarjat / kuntosuunnistus

Kuntosuunnistukseen ilmoittautuminen infoon, josta saa keltaisen numerolapun 15 €/pv maksua 
vastaan. Rastilipun kautta ennakkoon maksaneet saavat numeron infosta. Sama numero on 
käytettävissä kaikkina kisapäivinä.

Emit-vuokra 5 €/pv. Kuntosuunnistuslähtö on lähdössä 1. Radat Kunto A, -B ja -C. 
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Maastoon pääsee to 21.7. klo 12.00–14.00 sekä pe 22.7., la 23.7 ja su 24.7 klo 10.00–12.00.

Kuntosarjalaiset tulevat samaan maaliin kuin kilpasarjat. Maalissa leimataan maalileimaus. Myös 
keskeyttäneet leimaavat maalissa ja jokaisen maastoon lähteneen on ehdottomasti leimattava 
maalileimaus!

Palkinnot arvotaan päivittäin kaikille kuntoradoille kuntosuunnistuksen lähdön sulkeuduttua 
torstaina kello 14.00 ja muina päivinä kello 12.00.

Muuta tärkeää huomioitavaa 

· Suunnistaja on velvollinen auttamaan sairastunutta, loukkaantunutta tai muutoin 
avuntarpeessa olevaa kilpailijaa ja tilanteen niin vaatiessa opastamaan eksynyttä lasta 
(lajisäännöt 3.27).

· Suunnistaja osallistuu suunnistustapahtumaan omalla vastuullaan. (lajisäännöt 3.41)

Nautinnollista Suunnistusta Koillismaalla!


