
Kilpailuohjeet TikuTaku Games 23.6.2020 

HUOM! Nämä ovat alustavat kilpailuohjeet. Lopulliset kilpailuohjeet 

kilpailukeskuksen infossa kilpailupäivänä. 

Viimeisin päivitys ohjeisiin tehty 23.6. klo 14:40 

 

Säännöt: 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä sekä järjestäjien erityisohjeita. 

 

Toimihenkilöt: 

Kilpailunjohtaja: Sari Kontio, 0505347726 

Ratamestari: Mikko Sipilä 

Tulospalvelu ja maali: Jussi Lahdenniemi 

Info: Riina Liuha 

 

Pysäköinti: 

Kilpailukeskuksen läheisyydessä. 

 

Maasto: 

Vehoniemenharju on perinteikäs Kangasalan hiekkaharju, joka tarjoaa maisemia runsaine 

korkeuseroineen ja myös hienoja luontokohteita suppien pohjalla ja vanhemman puuston 

alueilla rinteissä. 

Harjualuetta on kuitenkin käytetty merkittävässä määrin soranottoon ja myös 

talousmetsälle tyypilliset merkit näkyvät. Alueen rikkoinaisuus ja suuret korkeuserot ovat 

tuoneet haastetta ratasuunnitteluun. Runsas ulkoilupolkuverkosto kulkee alueella tarjoten 

kuitenkin lasten suunnistukseen sopivaa aluetta. 

 

Rastit: 

Rasteilla pukit koodeineen ja oranssi-valkoiset rastiliput. 

 

Kartta: 

RR- ja TR-radoille kartan mittakaava 1:7500. Kartan koko A5 

Avoradoilla kartan mittakaava on 1:10000. Kartan koko A4. Kartta on muovipussissa. 

Kartta on päivitetty kesäkuussa 2020. 



Rastinmääritteet: 

Rastinmääritteet on painettu kartan reunaan. Irrallisia rastinmääritteitä ei ole saatavilla. 

Muista tarkistaa koodi! 

Ratapituudet, rastien määrät ja lähdöt: 

Sarja km Rasteja Sarja km Rasteja 

D8RRS 2,0 4 H8RRS 2,0 4 

D8RR 2,0 4 H8RR 2,0 4 

D10RRS 2,8 6 H10RRS 2,8 6 

D10RR 2,8 6 H10RR 2,8 6 

D12TR 1,7 6 H12TR 1,7 6 

D12 2,0 5 H12 2,0 5 

D13 3,2 6 H13 3,5 8 

D14 3,5 8  H14 3,6 8 

Kunto 4,4 11 

 

Kilpailukeskus: 

Kilpailukeskuksessa on vain info, jossa myös pientä myytävää ja ’puska-wc’. 

Kilpailukeskuksessa ei ole vesipistettä. Omat vesipullot mukaan! 

 

Info: 

Osallistumismaksu 10€ maksetaan infoon käteisellä tai MobilePay 

Jokaisen kilpailijan tulee käydä rekisteröimässä emitinsä infossa ennen kilpailua. 

Nopeuttaa toimintaa maalissa. 

Vuokra-emit käteismaksu 3 €. Maksu kadonneesta emit-kortista on 70 €. 

 

Lähtöajat: 

Lähtöajat O-Skills -järjestelmässä. Ja kilpailupaikalla. 

 

Lähtö: 

Lähtöön matkaa 600 m. 

Ensimmäinen lähtö klo 17.00. Lähdössä on oltava 5 minuuttia ennen omaa lähtöaikaa. 

 

 



Toiminta lähdöissä: 

5 minuuttia: kilpailija huudetaan sisään ja hän saa tutustua mallikarttaan. RR- ja TRsarjalaiset 

siirtyvät 70m eteenpäin omassa karsinassaan. 

4 minuuttia: 

3 minuuttia: 

2 minuuttia: RR-sarjalaiset saavat tarvittaessa opastusta. Muille nähtävissä mallikartta, 

jossa K-piste. 

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

ja tutustua rataansa. 

Ajanotto alkaa lähtöhetkellä emitin nollauksesta. 

 

Maali/maalileimaus: 

Viimeinen rasti on kaikilla sarjoilla sama ja siinä on tunnukset RR6 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. Karttoja ei kerätä. Reilun pelin 

periaatteiden mukaan kilpailukarttaa ei saa näyttää vielä lähtemättömille kilpailijoille. 

Vuokraemitit palautetaan infoon. 

 

Keskeyttäneet: 

Keskeyttäneiden on ilmoittauduttava maalissa. 

 

Osallistujapalkinto: 

Jokainen kilpailija saa maalissa osallistumispalkinnon.  

Häme Cup -sarjojen 3 parasta palkitaan jälkikäteen toimitettavilla lahjakorteilla. 
Palkintosijoilla olevien tulee toimittaa sähköpostiosoite infovastaavalle riina.liuha@fimnet.fi 

 

Kioski: 

Kilpailukeskuksen kioskissa myynnissä pillimehua ja jotain pientä herkkua. 

 

 

 



RASTIREITIT JA TUKIREITTI 

Kaikki lähtevät samasta lähdöstä. 

Lyhyiden rastireittisarjojen (H/D8RRS, H/D8RR) reitti on merkitty maastoon alkumatkasta 

ensimmäiselle rastille asti keltaisella nauhalla. Ensimmäisen rastin koodi on RR3 eli 

RR-lyhyen rastit ovat RR3, RR4, RR5 ja RR6. Rastilta RR3 alkaen nauha on valkoinen. 

Pidempien sarjojen (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, RR5 ja RR6. 

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: RR6 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! 

 

KUNTOSUUNNISTUS 

Kuntosuunnistus ostetaan infosta hintaan 10 euroa. Kuntosuunnistaja saa kartan infosta, mutta  

sitä ei pidä katsoa tai näyttää muille kilpailijoille. Lähtöaika 17.00 -18.30. Maali on samassa paikassa kuin 

kilpasarjoilla. Lähtö tapahtuu nollauksesta lähtökarsinassa. 

 

TERVETULOA! 

Kangasala SK ry 


