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AM-kilpailujen järjestäminen 
Viime vuosina on huonosti löytynyt alueelta järjestäjiä aluemestaruuskilpailuille joten kilpailuja on 
järjestetty mm. naapurialueiden am-kilpailujen yhteydessä jolloin myös osallistumismaksu tulot ovat 
menneet naapurialueiden seurojen hyödyksi ja ovat poissa oman alueemme ”pyörivistä” rahoista. 
Myös alueelta ”ulos vietyjen” kilpailujen osallistuja määrät ovat pienentyneet. 
Viime syksyn aikana on tullut ehdotuksia että voitaisiinko järjestelyjen vaatimus tasoa helpottaa niin että 
kilpailut voitaisiin järjestää pienemmällä henkilö ja työmäärällä. 
Hallituksen keskuudessa asiasta on keskusteltu jo aiemmin ja nyt kun muualtakin tuli samansuuntaista 
viestiä asia eteni niin että päätettiin että kokeillaan aluemestaruuskilpailuissa helpompia järjestelyjä. 
 
Iltaisin pidettäviä AM-kilpailuja voitaisiin järjestään niin että ensin pidetään am-kilpailut ja myöhemmin 
iltarastit samoille rasteille laadituilla uusilla radoilla tai iltarastien kassa yhtä aikaa (iltarasteille omat radat).  
Myös kansallisten kilpailujen maastoja ja rasteja voisi hyödyntää niin että kasallisenkilpailun jälkeen 
samoille rasteille laaditaan uudet radat ja pidetään am-kilpailut (näin on joskus toimittu onnistuneesti). 
 (Kasallisen kilpailun jäljeltä maastossa on runsaasti rasteja joten onnistuisi vaikka partiokilpailu.) 
  
AM-kilpailuohjeistusta 
 
Radat voivat olla joko sarjakohtaisia tai riittävä määrä koodattuja ratoja esim. A. B, C, jne, jolloin 
kilpailuohjeissa kerrotaan minkä radan kukin sarja suunnistaa. (Malli Yö-kupin järjestämissä am-kilpailuissa) 
Ratavalvontaa sen verran ettei ihan täysin jää ratamestari varaan, näin eliminoidaan mahdolliset virheet. 
 
Rasteille ei edellytetä rastipukkien rakentamista pois lukien lasten reittiradat RR, TR ja jos H/D12 sarjojen 
käytetään rasteina samoja pisteitä kuin TR-radoilla niin kaikille niille rasteille pukit jotka käytössä H/D12 
radoilla. 
Muille kuin edellä kerrotuille leimasimet sidotaan esim. puihin tai roikkumaan naruun (kumpaakin tapaa 
käytössä kuntorasteilla ja yökupissa). Kerrotaan ohjeissa ja mallirastilla kumpi tapa käytössä. 
 
Ilmoittautuminen kilpailuihin ennakkoon jotta osataan tulostaa radoittaan riittävä määrä karttoja. 
 
Lähtöajat: 
Iltaisin järjestettävissä kilpailuissa voi olla vapaasti valittavissa. 
 
Lähdössä ei tarvita lähtö karsinaa vaan lähtö voi tapahtua Emitin nollauksella jonka jälkeen otetaan kartta 
ja lähdetään matkaan. Lähdössä sen verran valvontaa että samalle radalle tai ykköselle ei lähdetä yhtä aikaa 
ja lähtöväli pysyy sääntöjen mukaisena. 
Lasten reittiradoille sääntöjen mukaiset lähtö järjestelyt. AOK ja AM-pitkä ovat kilpailuja joissa moni lapsi 
aloittaa kilpailu-uransa joten tehdään näin kansallisten kilpailujen reittiratojen lähtötoiminnot tutuiksi. 
 
Viimeinen rasti-maali: Viimeiselle rastille kuormituksen vuoksi rastipiki (sujuvoitaa = nopeutta leimausta) 
josta viitoitus maaliin. 
Tulokset: Loppu aika saadaan kun emit luetaan maalileimauksen jälkeen. (Niin kuin nyt kuntorasteilla).  
 
Toimitaan näin tällä kaudella ja palautteeseen perustuen muutetaan/muokataan ohjeistusta ensikaudeksi. 
 


