
Hämeen ja Päijät-Hämeen aluemestaruuskilpailut pitkällä matkalla (Häme Cup) ja viestissä 

sekä Nuorten näyttökilpailu Kangasalan Kuohenmaassa 22.-23.8.2020    (päivitetty 3.8.2020)         

(Kilpailuajankohdan pandemiatilanteen mukaisilla rajoituksilla) 

Pitkänmatkan kilpailu la 22.8.2020: H/D 10RR,12,13,14,16,18,20,21,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85 sekä 

lisäksi aluekilpailuna H/D 12TR ja H/D 21C. Häme cupin osakilpailu. Nuorten am-sarjat H/D16, 18 ja 20 

kilpaillaan näyttökilpailun yhteydessä. Kuntosuunnistusta ei kilpailupäivinä järjestetä. Tarjolla sarjat 

H/D21C. Aluekilpailussa ei ole lisenssipakkoa. 

Viestikilpailu su 23.8.2020: H/D10RR, H/D12TR, H/D14, H/D16-18, H/D21, H/D35 (yhteisikä min 105 v / ikä 

minimi 35 v), H/D45 (130/35), H/D50 (150/40), H/D55 (170/45), H/D60 (190/50), H/D70 (210/60), H75 

(225/70). Kaikissa sarjoissa kolme (3) osuutta. Sarjoissa H10RR, H12TR ja H14 voi joukkueeseen kuulua 1-2 

tyttöä. 

Pitkän matkan EM- ja MM-näyttökilpailu (ja am-kilpailu): la 22.8.2020 H/D16, H/D18 ja H/D20 

Keskimatkan EM- ja MM-näyttökilpailu: su 23.8.2020 H/D16, H/D18 ja H/D20 

Näyttökilpailujen sarjajaossa ja kuumien ryhmien muodostamisessa noudatetaan SSL:n valintaohjeita. 

Näyttökilpailun sarjoilla on molempina päivinä käytössä karanteeni, josta annetaan ohjeet kilpailuohjeissa.  

Ilmoittautumisten oltava perillä viimeistään ma 17.8. klo 24 mennessä käyttäen ensisijaisesti IRMA-

ilmoittautumispalvelua tai sähköpostilla haka.suunnistus@gmail.com. Ilmoittautumiset ovat nähtävillä 

Hakan nettisivuilla ilmoittautumisajan päätyttyä.  

Jälki-ilmoittautumiset 1,5-kertaisin hinnoin kaikkiin sarjoihin ke 19.8. klo 21 mennessä ensisijaisesti IRMA-
palvelun kautta tai sähköpostilla osoitteeseen haka.suunnistus@gmail.com. 

Viestin juoksujärjestykset Emit-numeroineen la klo 18 mennessä ensisijaisesti IRMA-palvelun kautta tai 

sähköpostilla osoitteeseen haka.suunnistus@gmail.com tai kilpailukeskuksen infoon la klo 15 mennessä. 

Lähtöajat http://www.valkeakoskenhaka.fi/suunnistus/ viimeistään to 20.8. klo 11 mennessä. 

Osanottomaksut : H/D 10-14 ja H/D21C 12 €, H/D16-20 24 € ja muissa sarjoissa 19 €. Viestin 

osanottomaksut H/D10-14 sarjoissa 36 €, H/D 16-18 sarjoissa 45 € ja muissa sarjoissa 57 €. 

Osanottomaksut maksettava samanaikaisesti ilmoittautumisen yhteydessä IRMA-palvelussa tai muuta 

kautta ilmoittauduttaessa Valkeakosken Hakan tilille: OP Etelä-Pirkanmaa FI10 5494 0940 0042 96. Käytä 

seurasi viitenumeroa. 

Opastus: Tieltä 310 10 km Valkeakosken keskustasta Kangasalan suuntaan, josta ajoaika  5 min.                                  

Navigointiosoite: Kaarina Maununtyttären tie 1952, Kangasala 

Pysäköinti: Tienvarsipysäköinti, enimmillään matkaa kilpailukeskukseen n. 1,5 km. 

Kilpailukeskus: Ampumarata. Take away -ravintola, vessat ja ensiapu. Ei pesua, ei tulostaulua, ei muksulaa. 

Leimausjärjestelmä: Emit kaikissa sarjoissa. Emit-kortin numero on ilmoitettava ilmoittautumisen 

yhteydessä. Jos numeroa ei ole ilmoitettu, järjestäjä varaa kilpailijalle vuokrakortin hintaan 3 €.  

Lähtö:  Ensimmäinen lähtö la klo 11, su viesti porrastetusti klo 10 alkaen ja näyttökilpailun keskimatka klo 

13 alkaen. Matka lauantaina kilpailukeskuksesta lasten lähtöön 0,2 km ja aikuisten lähtöön 0,5 km.  

Kilpailukartta: Tulostekartta kokoa A4 avokalliokuvauksella, 8/2020. RR -sarjoissa kartta kokoa A6. 

Mittakaava 1:10000 (H/D21-H/D40) ja 1:7500 (H/D10-14 ja H/D45-). Näyttösarjoissa kartan mittakaava 
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lauantaina 1:15000 ja sunnuntaina 1:10000. Käyräväli 5m. Kartat muovisuojuksessa. Kilpailualue uudelleen 

kartoitettu 2018-2019 ja tarkistettu 2020. Kartoittaja Reijo Haaja.     

Maasto: Kasvillisuudeltaan ja kulkukelpoisuudeltaan vaihtelevaa sisältäen runsaasti hienoja jäkäläkallioita 
mutta myös peitteisiä ja kivisiä alueita. Suurimmat korkeuserot noin 40m. Lasten alue molempina päivinä 
runsaasti uria sisältävällä alueella kilpailukeskuksen tuntumassa. Viestiradat osin eri maastossa kuin 
henkilökohtaiset. 

Harjoittelumahdollisuus: Näyttökilpailun ratamestariryhmä on suunnitellut kilpailualueen viereiseen Reijo 
Haajan kartoittamaan maastoon pitkän matkan ja keskimatkan harjoitusradat. Harjoituskarttoja myynnissä 
5 €/kartta. Rasteilla koodilliset rastiliput. Tiedustelut sähköpostilla haka.suunnistus@gmail.com 

Toimihenkilöt: Kilpailunjohtaja Aku Virjula 0405901112, am-ratamestari Toni Venäläinen, lasten ratojen 

ratamestari Timo Salonen, näyttökilpailujen ratamestarit Timo Saarinen ja Aaro Aho, tuloslaskenta Jarmo 

Annala ja valvoja Ari Ovaska EE. 

Tiedustelut: haka.suunnistus@gmail.com 

Nettisivut: www.valkeakoskenhaka.fi/suunnistus 

Tervetuloa! 

Valkeakosken Haka 
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