
Kilpailuohjeet  
 

Hämeen aluemestaruusviestit su 14.8.2020 klo 10  

 

SÄÄNNÖT JA OHJEET 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä sekä alueen ja järjestäjien antamia ohjeita. Verkkosivujen 

kilpailuohjeet kilpailun alkaessa ovat lopulliset. Huomioi käytöksessäsi  koronavirus.  

KILPAILUMAASTO  
Kasvillisuudeltaan ja kulkukelpoisuudeltaan vaihtelevaa sisältäen hienoja pienipiirteisiä rinteitä, 

normaalia pälkäneläistä hyväpohjaista havumetsää sekä erittäin nopeakulkuisia kankaita. 

Kilpailualueelta löytyy myös peitteisiä ja kivisiä alueita, joita ratasuunnittelussa on väistelty. 

Suurimmat korkeuserot noin 40m. Lasten ratojen alueilla on runsaasti uria sekä muita 

tukielementtejä ja vain vähäisiä korkeuseroja. Näkyvyys on lasten alueella erinomainen, mutta 

kulkukelpoisuus hieman heikompi kuin lauantaina. Lisäksi lasten viestimaastossa on hieman 

korkeuserojakin. 

 

VIESTIN SARJAT JA MATKAT  

Sarja  
Pituus 

(km)  

Kartan 

koko  
Mittakaava 

  
Sarja  

Pituus 

(km)  

Kartan 

koko  
Mittakaava 

  

D10RR  2,4 / 1,3  A5  1:7500 H10RR  2,4 / 1,3  A5  1:7500 

D12TR  1,6  A4  1:7500 H12TR  1,6  A4  1:7500 

D14  1,8  A4  1:7500 H14  1,8  A4  1:7500 

D16-18  3,6  A4  1:10000 H16-18  4,5  A4  1:10000 

D21  5,5  A4  1:10000  H21  6,5  A4  1:10000 

D35  4,5  A4  1:10000  H35  5,5  A4  1:10000 

D45  4,5  A4  1:7500  H45  5,5  A4  1:10000 

D50  3,6 A4  1:7500  H50  4,5  A4  1:7500 

D55  3,6  A4   1:7500 H55  4,5  A4  1:7500 

D60  2,5  A4  1:7500 H60  3,6  A4  1:7500 

D70  2,5  A4  1:7500  H70  2,5 A4 1:7500 

    H75 2,5 A4 1:7500 



 

KARTTA 

Kartan mittakaava ja koko selviävät yo. taulukosta. Mallikartat ovat nähtävillä vaihtoalueella.  

 

VIESTIN JUOKSUJÄRJESTYKSET  

Viestin juoksujärjestykset Emit-numeroineen ensisijaisesti IRMAan lauantaina 13.8. klo 18 
mennessä tai klo 15 mennessä kilpailukeskuksen infoon tai sähköpostilla osoitteeseen 
haka.suunnistus@gmail.com. Joukkue, joka ei ole ilmoittanut juoksujärjestystä Emit-kortin 
numeroineen järjestäjien ohjeiden mukaisesti, ei löydä numeroaan kilpailunumeroiden 
jakopaikalta. Tämä ei koske lainakortilla suunnistavia. Puutteet selvitettävä INFO:ssa.  

Pakottavista syistä voi juoksujärjestystä muuttaa kilpailukeskuksessa kilpailupäivänä klo 9.30 asti. 
Juoksujärjestyksen ja Emit-kortin muutoksista kilpailupäivänä peritään 10 €/joukkue. Valitettavasti 
järjestäjille aiheutuu kohtuutonta vaivaa ja koko järjestelmän toimivuus vaarantuu, mikäli juostaan 
väärillä Emiteillä. Niinpä muussa kuin ilmoitetussa järjestyksessä tai muulla kuin ilmoitetulla Emit-
kortilla juokseva joukkue hylätään.   

HAJONTA JA VIITOITUKSET  

Kaikissa sarjoissa on hajonta kaikilla osuuksilla lukuunottamatta sarjoja H/D10RR. Matkoihin 
sisältyy viitoituksia noin 100 metriä. Viitoitus K-pisteelle on merkitty siimarinauhalla. Tuo osuus on 
RR- ja TR-kartoissakin merkitty viitoituksena eikä siimarina karttaan.  

RASTIT JA LEIMAUS  
Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Mallirasti sekä nollaleimasin tarkistusta varten 

ovat nähtävillä infon vieressä. Rastireitin mallirasti on lasten lähdössä. 

LÄHDÖT  

Yhteislähdöt on porrastettu. Lähtö- ja vaihtoalueen sisäänpääsy avataan klo 9.40. Odotusalueelta 
kunkin lähtöportaan kilpailijat kutsutaan lähtörivistöön viisi minuuttia ennen lähtöään. 
Lähtöpaikalle on asetuttava viipymättä. Kartat jaetaan kilpailijalle käteen ennen lähtömerkkiä. 
Karttaa ei saa katsoa ennen lähtömerkkiä ja sen on oltava selvästi esillä! RR-kilpailijat saavat 
kääntää kartan 1 minuutti ennen lähtöä. Kilpailijoiden on kuljettava lähtöön/vaihtoon Emit-
nollaus- ja tarkistuspisteen kautta. Vältä ruuhkaa ja siirry ajoissa lähtöpaikalle. Varaslähdön 
ottaneet joukkueet hylätään. Lähdöstä / vaihdosta on viitoitus K-pisteelle – myös lapsilla. 
Lähtöviitoitus on vaaleaa siimarinauhaa. 

LÄHTÖRYHMÄT  

Klo 10.00: H21, H16-18, D16-18, H70  

Klo 10.05: D21, H50, H55, H60, H75 

Klo 10.10: H35, D35, D45, H10RR, H12TR, H14  

Klo 10.15: H45, D50, D55, D60, D70, D10RR, D12TR, D14  



EMIT-OHJE  

Kaikissa sarjoissa käytetään Emit-leimausjärjestelmää.  

Tarkasta Hakan Internet-sivuilta (poikkeustapauksissa infosta), että sinulle on lähtöluetteloon 
merkitty oikea Emit-kortin numero. Virheellinen Emit-numero on vaihdettava infossa ennen 
lähtöpaikalle siirtymistä. Virheellinen Emit-numero johtaa hylkäykseen.  

Kaikki Emitiin liittyvät muutokset tehdään kilpailukeskuksen infossa. Emit-kortin tarkastus- ja 
nollauspiste on INFOn luona. Laina-Emitin voi vuokrata infosta, hinta 3 euroa. Palautus infoon. 
Palauttamattomasta kortista veloitamme 70 euroa.  

VAIHTO JA MAALI   

Kilpailussa käytetään vaihto- ja maalileimausta. Joukkueen loppusijoituksen ratkaisee maalilinjan 
ylitysjärjestys. Loppukiritilanteessa sijoituksen ratkaisee tarvittaessa maalituomari Timo 
Huoponen. Aika otetaan leimauksesta. Tiukassa loppukiritapauksessa älkää keskittykö 
leimaamiseen vaan maaliintuloon. Leimataan sitten maalituomarin ilmoittamassa järjestyksessä. 
Maali suljetaan klo 13.30.  

Kaikilla sarjoilla ja osuuksilla on sama vaihto- ja maalileimauspiste. Heti leimauksen jälkeen 
kilpailija antaa karttansa pois keräyslaatikkoon ja jatkaa eteenpäin karttatelineelle. Otettuaan 
oman joukkueensa seuraavan osuuden kartan, kilpailija jatkaa vaihtopuomille, missä luovuttaa 
kartan lähtevälle kilpailijalle. Väärän kartan ottanut joukkue hylätään. Varakarttoja saa 
vaihtoalueella olevalta toimitsijalta. Tähän kulunutta aikaa ei hyvitetä. Tämän jälkeen kilpailija 
poistuu vaihtoalueelta leimantarkastuksen kautta, maaliin saapuvat kilpailijat menevät suoraan 
leimantarkastukseen.  

KESKEYTTÄNEET  

Keskeyttäneet ilmoittautuvat maalissa luovuttaen karttansa.  

UUSINTALÄHTÖ 

Uusintalähtö kaikille vielä lähtemättömille kilpailijoille noin 15 min. H21-sarjan voittajan 

maaliintulon jälkeen. Seuraa kuuluttajan ohjeita. Vaihto suljetaan 10 min ennen uusintalähtöä.  

EMIT-TARKISTUSLIUSKAT JA RASTIMÄÄRITTEET  

Emit-kortin tarkistusliuskat ovat infon lähellä yhdessä numerolappujen kanssa. Emit-
tarkistusliuskaan tulee kirjoittaa joukkueen numero ja osuus. Rastimääritteet on tulostettu 
karttoihin.   

JUOMAPAIKAT  

Sunnuntain kilpailussa ei metsässä ole juomapaikkaa.  

KARTTOJEN PALAUTUS  

Sunnuntaina karttoja kerätään maalissa vain viestin vaihdossa (1. ja 2. osuus). Kerättyjen karttojen 

palautus yhteislähdön jälkeen maalin läheisyydestä.  

  



  

KIELLETYT ALUEET  JA YLITYSPAIKKA 
Kilpailumaastossa on karttaan merkitty kilpailijoilta kielletty taimikko ja kilpailukeskuksen 

läheisyydessä ja pellolla on kiellettyjä alueita ja myös kielletyn alueen nauhoitusta. Kilpailualueen 

pellot ovat sallittuja reittejä ratamerkintöjen mukaisesti. Kielletyn pellon raja kulkee ojan pohjalla 

eli kielletyn pellon pientareella ei saa liikkua kilpailusuorituksen aikana.  

 

Akuisten sarjoilla voi olla leveän ojan ylittäviä reitinvalintoja. Karttaan ja maastoon merkitylle 

ylityspaikalle on raivattu ura, jota pitkin oja on helppo ylittää. Ojan saa ylittää muistakin paikoista, 

mutta ylityspaikkaa suositellaan etenkin varttuneille kilpailijoille.  

 

RASTI- JA TUKIREITIN LISÄOHJEET (H/D10RR ja H/D12TR –viestit) 
Rasti- ja tukireitti on merkitty maassa kulkevalla valkoisella muovinauhalla (siimarilla). Siimari on 

piirretty karttaan oranssilla värillä. Siimarin kulkiessa tietä tai polkua pitkin, on se karttaan piirretty 

uran viereen. RR -radan rastit ovat kartassa järjestysnumeroin ja maastossa leimasinten vieressä on 

vastaavat tunnukset RR1, RR2 jne. Rastilipussa on myös tunnus RR1, RR2, jne. Tukireitillä on käytössä 

normaalit numerokoodit. Tukireitin kartoissa on sekä siimari että rastiväliviivat.  

  

Väärällä rastilla leimaus ei haittaa, kunhan muistat leimata kaikilla oman ratasi rasteilla oikeassa 

järjestyksessä. Rastireitillä puuttuvasta leimauksesta ei hylätä, vaan jokaisesta puuttuvasta oikeasta 

leimasta kilpailija saa 10 minuuttia lisäaikaa.  

 

KESKEYTTÄNEET  
Keskeyttäneet tulevat normaalisti maalin kautta ja ilmoittavat maalissa keskeyttäneensä. Lisäksi he 

toimivat kuten muutkin kilpailijat. Maastosta ei saa poistua ilmoittamatta järjestäjille turhien 

etsintöjen välttämiseksi!  

PESU, PUKEUTUMINEN JA VESSAT  
Pesupaikkaa ei ole, eikä pukeutumista varten ole varattu tiloja. Vessat löytyvät kilpailukeskuksesta. 

Emme saaneet haluamaamme määrä vessoja, joten käy vessassa jo ennen kisoihin lähtöä.  

TULOKSET JA PALKINNOT  
Tulokset tulevat lauantain kilpailun edetessä tulostaululle. Viralliset tulokset ja väliajat ovat 

nähtävissä myös internet-sivuillamme kilpailun jälkeen. Sunnuntaina ei ole online-palvelua. 

Aluemestaruusviestissä palkintoina ovat mitalit kolmelle parhaalle joukkueelle. Noutamatta jääneitä 

Hämeen mitaleja ei toimiteta jälkeenpäin kilpailijoille.  

PYSÄKÖINTI  
Pysäköinti on kilpailukeskuksessa nurmipellolla. Seuraa ohjaajien opastusta. Muista maksaa 

pysäköinti 3€/pv INFO:ssa ennen poistumista.  

KAHVILA      
Kahvilassa on myytävänä mm. kahvia, ruisleipää, sämpylöitä, pullaa sekä karamelleja. Lisäksi tarjolla 

on makkaraa. Maksu käteisellä tai pankkikortilla.  

 

ENSIAPU  
Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa. Jokainen kilpailija on lajisääntöjen mukaan velvollinen 

auttamaan loukkaantunutta kanssakilpailijaa.  



MUKSULA  
Muksula kilpailukeskuksessa ennakkoilmoittautuneille. 

INFO  
Lähtöluetteloita ja tuloksia koskevat huomautukset vastaanotetaan INFOssa. Emit -kortteja 

koskevat asiat hoidetaan myös INFOssa.  

LÖYTÖTAVARAT  
Pyydetään toimittamaan INFOon, josta niitä voi myös tiedustella. Löytötavarat luovutetaan 

tuntomerkkejä vastaan. Kilpailun jälkeen tavaroita voi kysellä numerosta 0400 848 948 tai tutkia 

internet –sivuiltamme.  

KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAT LISÄOHJEET KILPAILIJOILLE 

• Jos itsellä tai läheisillä on hengitystieoireita, älä lähde mukaan kilpailuun 

• Muista mahdollisuuksien mukaan turvallinen väli kanssakilpailijoihin ja järjestäjiin sekä 

käsidesin käyttö 

 

KILPAILUN TOIMIHENKILÖITÄ JA TUOMARINEUVOSTO  

  

Järjestävä seura  Valkeakosken Haka  

Kilpailun johtaja          Timo Salonen, 0400 848 948  

Kilpailun varajohtaja  Timo Huoponen  

Valvoja Ari Ovaska, EE  

Ratamestariryhmä      Aaro Aho (johtaja)  

                                       Rauli Aho (lähdön 1 radat) 

                            Timo Salonen (lähdön 2 radat)  

Tulospalvelu   Jarmo Annala  

Kilpailukeskus   Jarmo Aho  

Liikenteen ohjaus  Peter Gorschelnik, 0400 910 960  

Kutsuvierasisäntä  Tapio Pajuoja, 040 564 2225  

Media                            Timo Salonen, 0400 848 948 

Info      Mirja Mikkolainen  

Kuulutus                        Janne Joensivu 

Lähtö 1 ja viestilähtö  Heikki Hillo  

Lähtö 2   Reijo Olli  

Maali     Timo Huoponen  

WWW-sivut    Timo Salonen  

Kahvila    Minna Aaltio  

Ensiapu    Airi Pajuoja 

Palkinnot           Pirjo Nieminen  

 

Tuomarineuvoston kokoonpano 

 

(LA ja SU)   Mikko Lepistö, HauSi  pj   

    Timo Saarinen, TP 

    Pekka Linnainmaa PäLuLu  


