
Kilpailuohjeet  

Hämeen ja Päijät-Hämeen aluemestaruuskilpailu (Häme cup) sekä 

nuorten EM-näyttökilpailu pitkällä matkalla la 22.8.2020 klo 11 

Hämeen ja Päijät-Hämeen aluemestaruusviestit su 23.8.2020 klo 10 

Nuorten EM-näyttökilpailu keskimatkalla su 23.8.2020 klo 13 

 

SÄÄNNÖT JA OHJEET 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja pandemian aiheuttamia lisäohjeita sekä alueen ja 

järjestäjien antamia ohjeita. Verkkosivujen kilpailuohjeet kilpailun alkaessa ovat lopulliset. SSL:n 

ohjeistus koronavirukseen liittyen löytyy SSL:n sivuilta.  

TIIVISTELMÄ TÄRKEIMMISTÄ OHJEISTA 

Kilpailukeskus on ahdas, vältä turhaa oleskelua siellä. Pidä turvaväli, jos se on mahdollista. 

Näyttökisailijat menevät tai viedään autolla  suoraan karanteeniin käymättä kilpailukeskuksessa. 

Etäisyys pysäköinnistä karanteeniin on tietä pitkin 5,5 km. Karanteeniin voi jättää auton. Järjestäjät 

auttavat tarvittaessa paluukyydeissä, mikäli ei ole saanut jätettyä autoaan kilpailun pysäköintiin 

eikä järjestettyä paluukyytiä autolleen. Varustekuljetus on järjestetty karanteenista 

kisakeskukseen. 

Sarjassa H21A kartta on kaksipuolinen 

Kaikilla kilpailijanumerot  ja omat hakaneulat 

Palauta kilpailunumero maalialueen laatikkoon omatoimisesti 

Maali suljetaan lauantaina klo 16 ja viestimaali su klo 13. 

 

PITKÄ MATKA: SARJAT JA MATKAT  
  

Sarja  Matka (km)  Lähtö  Mittakaava  Sarja  Matka (km)  Lähtö  Mittakaava  

H21  9,6  1  1:10000  D21  7,2  1  1:10000  

H21C  4,2 1  1:7500  D21C  3,5 1  1:7500  

H35  8,2  1  1:10000  D35  4,9  1  1:10000  

H40  8,2  1  1:10000  D40  4,9  1  1:10000  

H45  7,2  1  1:10000  D45  4,5 1  1:10000  

H50  6,5  1  1:10000  D50  4,3  1  1:7500  

H55  5,4  1  1:7500  D55  3,8  1  1:7500  

https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2020/03/SSL_ohjeistus_tapahtum%C3%A4j%C3%A4rjest%C3%A4jille_20200708.pdf


H60  4,8  1  1:7500  D60  3,4  1  1:7500  

H65  4,3  1  1:7500  D65  3,4  1  1:7500  

H70  3,8  1  1:7500  D70  2,9 1  1:7500  

H75  3,4  1  1:7500  D75  2,9 1  1:7500  

H80  2,9  1  1:7500  D80  2,1  1  1:7500  

H85  2,1  1  1:7500  D85 2,1  1  1:7500  

H20  9,3  3  1:15000  D20  7,0  3  1:15000  

H18  9,3  3 1:15000  D18  7,0  3  1:15000  

H16  6,6  3 1:15000  D16  5,3  3  1:15000  

H14  2,7  2  1:7500  D14  2,7  2  1:7500  

H13  2,5  2  1:7500  D13  2,5  2  1:7500  

H12  2,1  2  1:7500  D12  2,1  2  1:7500  

H12TR  1,6  2  1:7500  D12TR  1,6  2  1:7500  

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

   

SUNNUNTAIN EM-NÄYTTÖKILPAILUN KESKIMATKA: SARJAT JA MATKAT  
 

H20  5,2  3  1:10000  D20  4,2 3  1:10000  

H18  5,2 3 1:10000  D18  4,2 3  1:10000  

H16  4,1 3 1:10000  D16  3,1 3  1:10000  

 

  

KILPAILUMAASTO  
Kilpailumaasto on kasvillisuudeltaan ja kulkukelpoisuudeltaan vaihtelevaa sisältäen runsaasti 

hienoja jäkäläkallioita mutta myös peitteisiä ja kivisiä alueita. Maasto on yhtenäistä 

metsämaastoa, jota rikkoo vain muutama metsäautotie ja voimalinja. Suurimmat korkeuserot ovat 

noin 40 metriä. Lasten kilpailualue on molempina päivinä runsaasti uria sisältävällä alueella 

kilpailukeskuksen tuntumassa.  Viestiradat ovat osin eri maastossa kuin lauantain henkilö-

kohtainen kilpailu.   

 

KILPAILUAINEISTO  
Kilpailunumerot ja Emit-tarkistuskortit ovat lähtöjen 1 ja 2 osalta kilpailukeskuksessa INFOn 

läheisyydessä ja lähdön 3 osalta karanteenialueella. Omat hakaneulat mukaan numeron 

kiinnittämistä varten. Muista ottaa numero mukaan lähtöön. Kilpailunumero kiinnitetään rintaan 

ja sitä käyttävät kaikki sarjat. Kilpailija kirjoittaa kilpailunumeronsa itse Emit -tarkistuskorttiin. 

Numerot palautetaan maalialueella sijaitseviin laatikoihin omatoimisesti ilman järjestäjän apua. 

Vuokra-Emitit (3€) saa infosta, jonne ne myös palautetaan.  

  

Vain näyttösarjoilla on irralliset rastimääritteet, jotka kilpailija saa lähtökarsinassa. Järjestäjät eivät 

ole varanneet lähtöpaikalle rastimääritteiden kiinnitystarvikkeita. Muilla rastimääritteitä 

käyttävillä sarjoilla rastimääritteet on tulostettu vain karttaan vallitsevien olosuhteiden takia. 



  

Kilpailija itse vastaa siitä, että hän kilpailee järjestäjälle ilmoitetulla ja toimivalla Emit-kortilla. 

Testaa korttisi kunto kilpailukeskuksen 0-leimasimella, sillä järjestäjän lähdössä toimimattomaksi 

toteamalla Emit -kortilla metsään lähtevät kilpailijat tullaan hylkäämään. Varakortteja on rajoitettu 

määrä lähdössäkin. Numeromuutokset on ilmoitettava infoon viimeistään tunti ennen lähtöaikaa.  

LÄHTÖAJAT  
Ovat nähtävissä kilpailun internet –sivuilla, numeroiden noutopaikalla ja lähtöpaikoilla.  

KILPAILUKARTTA  
Kilpailukartta on 8/2020 tulostettu suunnistuskartta avokalliokuvauksella. Kartan mittakaavat on 

esitetty sarjoittain matkataulukossa. Käyräväli on 5 m. Kartta on muovikotelossa. RR- sarjojen 

kartat ovat A5-kokoa ja muiden sarjojen kartat kokoa A4. Mallikartat ovat nähtävillä lähdöissä. 

Alueen vanha suunnistuskartta on nähtävillä kilpailun nettisivuilla. 

KIELLETYT ALUEET  
Kilpailumaastossa on joitakin karttaan merkittyjä kilpailijoilta kiellettyjä taimikoita, joissa osin 

STOP-nauhoitusta. Kilpailukeskuksen läheisyydessä on ampumaradan varoitustauluja, jotka eivät 

kilpailun aikana ole voimassa. Lisäksi maastosta löytyy hirvituhojen estämiseksi keltaisia 

nauhalinjoja, jotka eivät liity kilpailujen kieltoalueisiin. Kilpailualueen pellot ovat sallittuja reittejä 

ratamerkintöjen mukaisesti.  

RASTIT JA LEIMAUS  
Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Mallirasti on nähtävillä opaspaalun luona. 

Rastireitin mallirasti on lasten lähdössä.  

LÄHTÖ  
Lauantain ensimmäinen lähtö on kello 11.00. Lähtöön 1 on matkaa 0,8 km opaspaalulta ja lähtöön 

2 0,4 km. Lähdöt ovat saman viitoituksen (sininen kuitunauha) varrella. Lähtöihin kuljetaan 

metsäautotietä pitkin. Varo liikennettä kapealla hiekkatiellä. Lähdöissä ei ole WC:tä. 

Myöhästyneille ei anneta uutta lähtöaikaa, mutta maastoon on mahdollisuus lähteä 

myöhästyneenäkin ilmoittautumalla MYÖHÄSTYNEET -kyltin luona.  

 

Lähtöön 3 on karanteenista matkaa 2,3 km sinistä viitoitusta pitkin. Sarjoissa H18 ja H20 on 

lauantaina salmiakkihajonta. Parittoman numeron kilpailijat suunnistavat radan H20-1 ja parillisen 

numeron radan H20-2. Myös rastinmääritteet otetaan lähtönumeron mukaisesti pariton ottaa 

H20-1 ja parillinen H20-2 määritteet. Katso erillisohjeet näyttösarjojen karanteeniin liittyen. 

  

Kartan saa lähdöissä 1 ja 3 ottaa lähtöhetkellä. Lähdössä 2 noudatetaan SSL:n lasten lähdön 

erityisohjeita, joista periaatekuva alla. Lähdön 2 K-piste on lähtöpaikalla.  

 

Käytössä on maalileimaus. Kilpailija on itse vastuussa maalileimauksestaan. Maali suljetaan klo 

16.00. Vuokratut Emit -kortit tulee viipymättä palauttaa INFOon. Palauttamatta jääneestä Emit 

kortista peritään 70 €!  



  



KARTAN KÄÄNTÖ JA OMAT JUOMAT  
Sarjalla H21 on kartan kääntö. Molemmat kartat ovat lähdöstä saatavassa karttapussissa.  

Vallitsevien olosuhteiden takia kilpailussa ei ole järjestäjän juomapisteitä maastossa eikä lähdössä. 

Jokainen kantaa mukanaan tarvitsemansa juomat tai tankkaa ennen kisaa riittävästi nestettä. 

Metsään ei saa heittää käytettyjä geelipusseja tai juomapulloja. Lähdöissä on roskasäkkejä, joihin 

voi jättää esim. ylimääräiset juomapullot ja käytetyt geelit ennen lähtöä. 

 

VIIMEINEN RASTI JA MAALI  
Näyttösarjoilla on molempina päivinä oma viimeinen rasti, josta viitoitus maaliin. Kaikilla muilla 

sarjoilla, paitsi RR-sarjoilla, on viimeinen rasti samassa kohteessa, jolta lähtevä viitoitus yhtyy 

rastireitin nauhaan, joka toimii loppuviitoituksena maaliin. Kaikki kilpailijat tulevat samaan maaliin.   

 

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!  

KARTTOJEN PALAUTUS  
Kartat palautetaan sunnuntaina viestin jälkeen klo 12.40. Kartat kerätään lauantaina kaikilta 

osallistujilta seurapusseihin. Järjestäjä ei postita noutamattomia karttoja. 

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

ja karanteenista 

TULOKSET JA PALKINNOT  
Tulokset tulevat kilpailun edetessä online-palveluun. Viralliset tulokset ja väliajat ovat nähtävissä 

myös internet-sivuillamme kilpailun jälkeen.  

Palkinnot ovat noudettavissa INFO:sta, kun sarja on kuulutettu valmiiksi. Lauantain palkinnot voi 

noutaa myös sunnuntaina. Aluemestaruuskilpailussa palkintoina ovat mitalit kolmelle parhaalle.  

Lisäksi palkitaan erikseen sarjojen H21A ja D21A voittajat. Näyttökilpailussa palkitaan sarjojen 

kolme parasta molempina päivinä. Rastireitillä palkitaan kaikki matkaan lähteneet 

kannustepalkinnoin maaliintulon yhteydessä. Noutamatta jääneitä Hämeen mitaleja ei toimiteta 

jälkeenpäin kilpailijoille. Päijät-Hämeen mitalit toimitetaan alueen puolesta jälkilähetyksenä. 

PYSÄKÖINTI  
Pysäköinti on leveällä soratiellä. Seuraa ohjaajien opastusta. Mahdollisuus matkustajille poistua 

lähimpänä kilpailukeskusta. Enimmillään matkaa kilpailukeskukseen n. 1,5 km. Ei pysäköinti-

maksua. 

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

tarjolla on makkaraa. Maksu mieluiten tasarahalla. 



ENSIAPU  
Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa. Jokainen kilpailija on lajisääntöjen mukaan velvollinen 

auttamaan loukkaantunutta kanssakilpailijaa.  

MUKSULA  
Muksulaa ei ole. 

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, ei saa lähteä mukaan kilpailuun 

 Autokuntiin mielellään vain saman perheen jäseniä huomioiden henkilöiden lähtöajat 

 Tapahtumaan osallistumattomien henkilöiden ei tulisi saapua tapahtumaan 

 Ei seurojen bussikuljetuksia 

 Ei pesupaikkaa eikä tulostauluja  

 Muista turvaväli kanssakilpailijoihin ja järjestäjiin sekä käsidesin käyttö 

 Mahdollisuuksien mukaan siirry autosta suoraan lähtöpaikalle numero ja tarkistuslipuke 

kilpailukeskuksesta matkalla hakien ja maalista suoraan takaisin autolle. Kilpailukeskus on 

melko ahdas. 

RASTI- JA TUKIREITIN LISÄOHJEET  
Rasti- ja tukireitti on merkitty maassa kulkevalla valkoisella muovinauhalla (siimarilla). Siimari on 

piirretty karttaan violetilla 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 rastimääritteet ovat vain kartassa.   

  

Siimarin välittömässä läheisyydessä näkyy muitakin kuin tukireitin ja rastireitin rasteja, joten 

muista tarkistaa koodi aina ennen leimausta. Väärällä rastilla leimaus ei kuitenkaan 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.  



 

NÄYTTÖKILPAILUJEN ERITYISOHJEET 
 

Nuorten näyttösarjoilla H/D16, H/D18 ja H/D20 -sarjoilla on molempina päivinä pakollinen 

karanteenialue. Karanteeni sijaitsee Kuohenmaan koulun pihapiirissä, osoite: Rissanrannantie 

6, Kangasala.  Näyttösarjalaiset EIVÄT SAA mennä kilpailukeskukseen ennen omaa 

kilpailusuoritustaan.   

 

Karanteeniin on saavuttava la 22.8. klo 11.15 mennessä ja su 23.8. klo 13 mennessä, jolloin 

karanteenialue sulkeutuu. Karanteeni avautuu lauantaina klo 10 ja sunnuntaina klo 12. 

Karanteenista voi lähteä lähtöön itselleen sopivalla aikataululla. 

 

Numerot ja tarkistuslipukkeet löytyvät koululta ja poistetaan karanteenin sulkeuduttua. 

Myöhästyneet kilpailijat eivät pääse osallistumaan. Varaa omat hakaneulat mukaan numeroita 

varten. 

 

Karanteenialueella on parkkipaikka  niitä kilpailijoita varten, jotka tulevat autolla ja jättävät 

autonsa sinne. Auton saa hakea pois vasta viimeisen lähdön jälkeen eli lauantaina klo 13.30 ja 

sunnuntaina klo 15.30. Karanteenialue on vain urheilijoille eli mahdollisten autokuskien ym. 

huoltajien on poistuttava alueelta ennen karanteenin sulkeutumista.  

 

Karanteenialueella on bajamaja-wc:t.. Alueella on rajoitetusti sisätilaa. Lisäksi sisätilaa ja ulko-

WC:t löytyvät lähtöviitoituksen varrelta paviljongilta (Kaarina Maununtyttären tie 1625). HUOM! 

Karanteenialueella on vain rajoitetusti vettä saatavilla eli varaa riittävästi nestettä mukaan. 

Karanteenialueella on saatavilla käsidesiä.  

 

Karanteenista on varustekuljetus kisakeskukseen. Jokainen varaa oman repun tai merkityn 

muovikassin varustekuljetutusta varten. Varusteiden noutopiste on kilpailukeskuksesta 400 metriä  

pysäköinnin suuntaan teiden risteyksessä osoitteessa Roominvuorentie 155. Kangasala. 

 

Yhteydenpito karanteenin ulkopuolelle on kaikin tavoin kiellettyä karanteenin sulkeutumisen 

jälkeen. Puhelimen ja verkkoselaimen käyttö on kielletty karanteenissa.   

 

Karanteenista on lähtöön matkaa molempina päivinä 2,3 km.  

 

Näyttökilpailujen sarjoissa H/D18 ja H/D20 on käytössä SSL:n valintaohjeen mukainen yhdistely eli 

sarjat on arvottu sekaisin samalle radalle.  

 

 

  

VIESTIN ERITYISOHJEET  

Viestin juoksujärjestykset Emit-numeroineen ensisijaisesti IRMAan lauantaina 22.8. klo 18 
mennessä tai kilpailukeskuksen infoon klo 15 mennessä 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.   

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  1,9  A4  1:7500 H14  1,9  A4  1:7500 

D16-18  3,5  A4  1:7500 H16-18  4,2  A4  1:7500 

D21  5,1  A4  1:10000  H21  6,0  A4  1:10000 

D35  4,2  A4  1:7500  H35  5,1  A4  1:10000 

D45  4,2  A4  1:7500  H45  5,1  A4  1:10000 

D50  3,5 A4  1:7500  H50  4,2  A4  1:7500 

D55  3,5  A4   1:7500 H55  4,2  A4  1:7500 

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

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

    H75 2,2 A4 1:7500 

 

Kartta  

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

 



Hajonta ja viitoitukset  

Kaikissa sarjoissa on hajonta kaikilla osuuksilla lukuunottamatta sarjoja H/D10RR. Matkoihin 
sisältyy viitoituksia noin 300 metriä. Viitoitus K-pisteelle on merkitty siimarinauhalla. Tuo osuus on 
RR- ja TR-kartoissakin merkitty viitoituksena eikä siimarina karttaan.  

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! 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, H60, D60, D70, H75 

Klo 10.10: H45, H55, D50, H10RR, H12TR, H14  

Klo 10.15: H35, D35, D45, D55, 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 opaspaalun 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 noin 2 m ennen leimausta. Loppukiritilanteessa sijoituksen ratkaisee tarvittaessa 
maalituomari Timo Huoponen. Aika otetaan leimauksesta, johon mennään yksi kerrallaan samassa 
järjestyksessä missä maalilinja ylitettiin. Maali suljetaan klo 13.00.  

Kaikilla sarjoilla ja osuuksilla on sama vaihto- ja maalileimauspiste. Heti leimauksen jälkeen 
kilpailija antaa karttansa pois keräyslaatikkoon ja jatkaa eteenpäin oman sarjansa 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 poistuvat 
viitoitukselta suoraan leimantarkastukseen.  

  

Keskeyttäneet  

Keskeyttäneet ilmoittautuvat maalissa luovuttaen karttansa.  

Uusintalähtö  

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

maaliintulon jälkeen tai viimeistään klo 12. 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 infon läheisyydestä.  

  

KILPAILUN TOIMIHENKILÖITÄ JA TUOMARINEUVOSTO  

  

Järjestävä seura  Valkeakosken Haka  

Kilpailun johtaja  Timo Salonen, 0400 848 948  

Kilpailun varajohtaja   Timo Huoponen  

Valvoja Ari Ovaska, EE  

Ratamestariryhmä     Timo Saarinen, Aaro Aho (lähdön 3 radat)  

                                       Toni Venäläinen (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                            Varpu Aho, 040, 735 3582 

Info      Mirja Mikkolainen  

Kuulutus                        Janne Joensivu 

Lähtö 1 ja viestilähtö  Heikki Hillo  

Lähtö 2             Pirjo Nieminen  

Lähtö 3                          Seppo Jokinen 

Maali     Timo Huoponen  

WWW-sivut    Timo Salonen  

Kahvila    Minna Aaltio  

Ensiapu    Airi Pajuoja 

Palkinnot                Pirjo Nieminen, Timo Salonen  

 

Tuomarineuvoston kokoonpano 

 

(LA)   Mikko Lepistö, HauSi  pj   

    Mika Häkkinen, Hiilto 

    Tapani Huhta KangSK  

  

(SU)   Mikko Lepistö, HauSi  pj   

    Mika Häkkinen, Hiilto 

    Jaana Pietilä-Annala, KangSK 


