
Kilpailuohjeet Seikkailujen Yö 25.9.2020 

HUOM! Nämä ovat alustavat kilpailuohjeet. Lue lopulliset kilpailuohjeet 
ilmoitustaululta.  

Säännöt: 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä sekä järjestäjien erityisohjeita.  

Pysäköinti: 
Kilpailukeskuksen läheisyydessä.  

Maasto: 
Maasto on kulkukelpoisuudeltaan hyvää, runsaspolkuista harjumaastoa. Korkeuseroja on 
paljon, joten korkeuskäyrien luku on arvossa. Heikkoja polkuja ja uria ei ole merkitty. 
Kaikki karttaan merkityt polut näkyvät maastossa selvästi. Karttaa on ajantasaistettu 
9/2020. 

Rastit: 
Mallirasti nähtävillä kilpailukeskuksessa. Rasteilla on heijastimet!  

Kartta: 
Kilpailukartta on kuusivärinen suunnistuskartta, mittakaava 1:7500 ja käyräväli 5 m. Kartta 
on muovisuojuksessa. Kartan koko on RR- ja RRS, TR ja H/D10-sarjoissa A5, muissa 
sarjoissa A4. Karttaa on päivitetty syksyllä 2020.  

Rastinmääritteet: 
Rastinmääritteet on painettu kartan reunaan. Irrallisia rastinmääritteitä ei ole saatavilla. 
Muista tarkistaa koodi! Rasteja on lähekkäin. Muista myös kiertää rastit 
numerojärjestyksessä. 

 

 

 

Ratapituudet, rastien määrät ja lähdöt: 

Sarja km Rasteja Lähtö Sarja km Rasteja Lähtö 

D6RRS 1,6 km  5 2 H6RRS 1,6 km 5 2 

D8RRS 1,6 km 5 2 H8RRS 1,6 km 5 2 

D8RR 1,6 km 5 2 H8RR 1,6 km 5 2 

D9RR 2,2 km 5 2 H9RR 2,2 km 5 2 

D10RRS 2,2 km 5 2 H10RRS 2,2 km 5 2 



D10RR 2,2 km 5 2 H10RR 2,2 km 5 2 

D10 1,1 km 5 2 H10 1,1 km 5 2 

D12TR 1,8 km 6 2 H12TR 1,8 km 2 2 

D11 1,6 km 7 1 H11 1,6 km 7 1 

D12 2,0 km 6 1 H12 2,3 km 7 1 

D13 2,3 km 7 1 H13  2,7 km 9 1 

D14 2,7 km 9 1 H14 3,3 km 10 1 

Kunto 4 4,0 km 11 1 Kunto 2,5 2,1 km 5 1 

 

Ensikertalaisille:  

Rintanumero löytyy kilpailukeskuksen huoltorakennuksen vierestä ja laina emit-kortin 
hintaan 3 euroa, jollei sinulla ole omaa. Nämä molemmat palautetaan kisan jälkeen: 
numerolappu maaliin ja emit-kortti infoon.  

Lähdön sijainnin näet ilmoitustaululla löytyvästä kartasta. Käy tutustumassa maalin 
sijaintiin ja toimintoihin etukäteen.  

Voit kysyä rohkeasti neuvoja keneltä tahansa toimitsijalta. Suunnistus tapahtuu omalla 
vastuullasi.  

WC, pesu ja pukeutuminen: 
Pukeutuminen ja wc:t ovat kenttärakennuksessa.  

Älä liiku sisällä suunnistusjalkineilla!  

Kilpailuaineisto: 
Kilpailussa käytettävät rintanumerot ja emit-tarkastuskortit ovat saatavilla 
kilpailukeskuksessa. Tarkistuskortteja on saatavilla myös lähdöstä. Kilpailija kiinnittää sen 
kilpailukorttiinsa. Kukin kilpailija varaa OMAT HAKANEULAT rintanumeroa varten.  

Rastinmääritteet ovat kartassa.  

Vuokra-emitit noudetaan infosta (käteismaksu tai MobilePay 3 €). Kilpailun jälkeen vuokra-
emitit palautetaan infoon. Maksu kadonneesta emit-kortista on 70 €.  

Lähtöluettelo: 
Lähtöajat kangasalask.fi -sivuilla viimeistään illalla to 24.9. Lähtöluettelo nähtävillä myös 
infotaululla. Tarkista, että emit-kilpailukortin numero on oikea.  

Lähtö: 
Lähtöpaikkoja on kaksi. Viitoitukset lähtöpaikoille selviävät infotaululta. 

Lähtö 1: sarjat H/D11, H/D12, H/D13, H/D14 ja kuntoradat.   



Lähtö 2: sarjat H/D6-8RRS, H/D10RRS, H/D8RR, H/D9-10RR, H/D10 ja H/D12TR 

Lähtöviitoitukset lähtevät kilpailukeskuksesta ja infotaululta löytyy opaskartta lähtöjen 
sijainnista! Lähtöihin johtaa punavalkoinen viitoitus. 

Ensimmäinen lähtö klo 20.00. Lähdössä on oltava 5 minuuttia ennen omaa lähtöaikaa.  

Matkat lähtöihin: lähtö 1 matkaa 400 m ja lähtö 2 matkaa 450 m. Lähdöt sijaitsevat lähellä 
toisiaan.  

Huom! Reitit lähtöihin kulkevat valaisemattomilla urilla, joten myös lähtöön 
saattajilla olisi hyvä olla lamppu mukana, jotta paluu kilpailukeskukseen onnistuu 
ongelmitta. 

Toiminta lähdöissä: 
5 minuuttia: kilpailija huudetaan sisään ja saa tutustua mallikarttaan 

4 minuuttia: lähtöajan ja kilpailukortin tarkastus 

3 minuuttia: emit-kilpailukortin nollaus 
2 minuuttia: RR-sarjalaiset ja H/D10-sarjalaiset saavat kartan ja opastuksen ohjaajalta 

1 minuutti: TR- ja avoratojen suunnistajat saavat ottaa karttansa ämpäristä 

Maali/maalileimaus: 
Viimeinen rasti on kaikilla sarjoilla sama ja siinä on tunnukset RR5 ja 75. Millä tahansa 
leimasimella voi leimata. 

Maaliin johtaa viimeiseltä rastilta viitoitus, jota on noudatettava. Kilpailussa käytetään 
maalileimausta. Maalileimaukseen pysähtyy ajanotto, tämän jälkeen kilpailija siirtyy 
rauhallisesti viitoitusta pitkin leimantarkastukseen. Rintanumerot kerätään maalissa. Mikäli 
unohdit palauttaa numeron kilpailun yhteydessä, ota yhteyttä info@kangasalask.fi 
sopiaksesi numeron palautustavan. Karttoja ei kerätä. Reilun pelin periaatteiden mukaan 
kilpailukarttaa ei saa näyttää vielä lähtemättömille kilpailijoille. Luotamme, että toimit näin! 
Vuokraemitit palautetaan infoon.  

Keskeyttäneet: 
Keskeyttäneiden on ilmoittauduttava maalissa. 

Tulokset: 

Tapahtumassa ei ole paperista tulostaulua. Kisasivuilla online-tulokset ja tulokset pyörivät 
TV-näytöllä. 

Palkintojen jako: 
Kaikki osallistujat palkitaan maalissa (ei kuntosarjat). Tulosten selvittyä palkitaan sarjojen 
kolme parasta (ei kuntosarjat) 

Kahvila: 
Kisakeskuksessa toimii huoltorakennuksen kioskin luukulta take away- kahvila. Korona 
rajoitusten vuoksi kahvilapaikkoja ei ole sisätiloissa. Maukasta makkaraa löytyy grillistä 
kahvilan ulkopuolella. Kahvilaan voi maksaa käteisellä tai MobilePaylla.  
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Ensiapu: 
Kisakeskuksessa on ensiapupiste, jossa on lääkäri.  

Erityisohjeet: Urheilukentän alueelle meno ehdottomasti kielletty ja noudattakaa 
turvavälejä! 

Reitin lähellä on paljon rasteja lähekkäin. Ole tarkkana, että käyt omalla rastilla. Tarkista 
koodi!  

RASTIREITIT JA TUKIREITTI  
 

 

Rasteireitti- ja tukireittisarjat lähtevät lähdöstä 2. 
 

Lyhyiden rastireittisarjojen (H/D6RRS, H/D8RRS, H/D8RR) reitti on merkitty maastoon 
alkumatkasta keltaisella nauhalla. Reittien yhtymäkohdassa, RR3-rastilla on opas 
ohjaamassa suunnistajia. Lyhyen rastireitin rastikoodit ovat RR1, RR2, RR3, RR4 ja RR5. 
 

Pidempien sarjojen (H/D9RR H/D10RR, H/D10RRS) reitti on merkitty maastoon 
valkoisella nauhalla. Lyhyen RR-radan keltainen nauha yhdistyy pitkään RR-rataan 
kolmannella rastilla. Reittien yhtymäkohdassa, RR3-rastilla on opas ohjaamassa 
suunnistajia. Pitkän rastireitin rastikoodit ovat RR1, RR2, RR3, RR4 ja RR5. 

Rastireittien ja tukireitin karttoihin on merkitty molempien reittien viitoitukset oranssilla 
viivalla, lyhyen rastireitin alkuviitoitus on merkitty katkoviivalla ja pitkän rastireitin viitoitus 
yhtenäisellä viivalla. Maali ja viimeinen rasti ovat kaikilla samat. 

Viimeisellä rastilla on kaksi tunnusta: RR5 ja 75. Millä tahansa leimasimella saa 
leimata. 
 

Rasteja on maastossa lähekkäin, ole tarkkana. Rastireitin rastit sijaitsevat aina siimarin 
varrella ja niissä on RR-tunnus! 
 
Ole tarkkana myös tukireitillä ja kierrä rastit numerojärjestyksessä!  
 

Toimihenkilöt:  

Kilpailunjohtaja: Antti Rantala, puh. 041-4343394 
Ratamestari: Fanny Kukonlehto 
Ratavalvoja: Antti Rantala 
Tulospalvelu ja maali: Jussi Lahdenniemi 
Lähtö 1: Jukka-Pekka Uusitalo 
Lähtö 2: Marja Molin 
Info: Jatta Haapamäki 
Kuulutus: Linda Sainio ja Katri Kontio 
Pysäköinti: Mikko Vallittu 
Ravintolapalvelut: Sari Kontio 
Ensiapu: Riina Liuha 

 



KUNTOSUUNNISTUS  

Kuntosuunnistus ostetaan infosta hintaan 10 euroa. Sieltä saat lipukkeen, jota vastaan 
saat lähdöstä kartan. Lähtöpaikkana lähtö 1 kello 20.00–21.00. Maali on samassa 
paikassa kuin kilpasarjoilla. Lähtö tapahtuu nollauksesta lähtökarsinassa.  

Tiedustelut: info@kangasalask.fi 

KILPAILIJOIDEN VELVOLLISUUDET KORONATILANNE HUOMIOIDEN!  

Älä saavu paikalle flunssaoireisena. 

Huolehdi turvaväleistä. 

Pidä huoli hyvästä käsihygieniasta. 

 

TERVETULOA SEIKKAILUJEN YÖHÖN!  

Kangasala SK ry 
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