
Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluemestaruusviesti 

16.8.2015 

Säännöt: SSL:n kilpailusäännöt ja järjestäjien antamat ohjeet. 

Organisaatio: 
Kilpailunjohtaja: Jarmo Kerttula 

Ratamestari: Jukka Suominen 

Tulospalvelu: Pertti Anttila 

Tiedottaja: Mikko Laaksonen 0440 854 220 

Valvoja: Jaakko Raula, TuMe 

 

Tuomarineuvosto: 

Olli Mäkipää, MS Parma, PJ 

Sari Koskinen, Hiisi 

Markku Mänty, MaMa 

Kilpailukeskus: 

Kilpailukeskuksena toimii Laitilan VPK:n leirikeskus Tuliranta  

Ensiapu: 

Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. 

WC: 

Kilpailukeskuksessa wc-vaunu. 

Pesu: 

Laitilan VPK:n leirikeskuksen saunatilat, uintimahdollisuus. 

Kartta ja rastimääritteet: 

Tulostekartta 1:10 000 sarjoissa H/D10RR – H/D45. Sarjoista H/D50 alkaen mittakaava on 1:7 500. 

Käyräväli on 2,5 m. Kartat on tulostettu 8/2015. Maastokartoituksen on tehnyt Jukka Suominen. 

Kartan koko on A4 muissa sarjoissa paitsi TR ja RR radoilla, joilla kartta on kokoa A5. Kartta on 

muovikotelossa. Rastimääritteet ovat ainoastaan kartassa.    

  



Maasto: 

Suunnistusalueesta pieni osa on vuoden 1985 Jukolan Viestin maastoa ja loput Jukolan 

harjoituskartan aluetta. Kaksi vanhaa Jukolan rastia on käytössä ja kaikki radat kulkevat vanhan 

kilpailukeskuksen alueella. Maasto on suurimmaksi osaksi nopeakulkuista kangasmaastoa, mutta 

vaatii kuitenkin tarkkuutta pienipiirteisyytensä takia. Näkyvyys on hyvä ja tiheikköä maastosta 

löytyy vain vähän. Maastoa halkoo vanha Turuntie, jonka kaikki RR- ja TR-sarjoja 

lukuunottamatta ylittävät - jotkut sarjat useampaankin kertaan. Noudattakaa varovaisuutta 

tiellä kulkiessanne!  

Kielletyt alueet: 
 

Pihamaat, viljellyt pellot ja moottoriradan alue (ratapainatuksella kiellettynä alueena) ovat 

ehdottomasti kiellettyä aluetta. 

Lähdöt: 
 

Klo 11.00 H21, H50, H60, H70,  D21, D45, D70 

Klo 11.10 H35, H55, H18, H12TR, D35, D55, D16, D14, D10RR 

Klo 11.20 H45, H20, H16, H14, H10RR, D50, D60, D17-20, D12TR 

Kulku lähtöalueelle tapahtuu sisäänmeno portin kautta, jossa suoritetaan nollaleimaus. Emit-

korttien nollausta varten pyydetään ensimmäisten osuuksien kilpailijoita saapumaan portille 

viimeistään 10 min ennen lähtöä. Kartat ovat maassa lautoihin nidottuna, josta ne otetaan lähettäjän 

komentojen mukaan. Lähtöalueella on nähtävissä kilpailukartta. Lähtö/vaihtoalueella on rajallinen 

verryttelymahdollisuus. Lähtö/vaihtoalueelta johtaa viitoitus K-pisteelle. Rastireitin yhtenäinen 

valkoinen nauha lähtee K-pisteeltä. 

Kaikissa sarjoissa 3 osuutta. RR-sarjoissa ei hajontaa. Kaikilla muilla sarjoilla hajonta. 

Uusintalähtö ja karttojen palautus: 
 

Kartat kerätään vaihdossa/maalissa ja palautetaan kuuluttajan kertomien ohjeiden mukaan, 

mahdollisesti tarvittavan vielä lähtemättömien osuuksien uusintalähdön jälkeen. 

Kilpailunumerot ja Emit-tarkastuskortit: 

Viestin kilpailunumerot noudettavissa infosta. Kilpailunumerot ovat ensimmäisellä osuudella 

mustat ja ykkösellä alkavat  (esim. joukkueella numero 115 siis kilpailunumerossa 1115), toisella 

osuudella punaiset ja kakkosella alkavat (esim. 115 -> 2115). Ankkuriosuudella/kolmannella 

osuudella numerot ovat keltaisella pohjalla mustat ja kolmosella alkavat (esim. 115 -> 3115). 

Kilpailunumerot kerätään osuuden jälkeen.  

Infon yhteydestä saatavissa myös Emit-tarkastuskortit. 

  



Matkat: 

H21 8,2 km H35 6,6 km H45 6,0 km H50 5,2 km H55 4,6 km H60 3,5 km H70 3,1 km 

H20 6,6 km H18 6,0 km H16 4,6 km H14 2,4 km H12TR 1,7 km H10RR 1,6/2,2 km 

D21 6,0 km D35 5,2 km D45 4,6 km D50 3,5 km D55 3,1 km D60 3,1 km D70 2,4 km 

D17-20 5,2 km D16 3,5 km D14 2,4 km D12TR 1,7 km D10RR 1,6/2.2 km 

Juoksujärjestykset: 

IRMA:n kautta lauantaina 15.8. kello 18 mennessä emitnumeroineen. Pakottavissa tapauksissa 

juoksujärjestyksiä otetaan vastaan kilpailukeskuksen infossa  kello 10.30 saakka. 

Leimaus: 

Kilpailijat menevät lähtö-/vaihtoalueelle EMIT-nollauspisteen kautta. Jokaisella osuudella on 

käytettävä eri EMIT-korttia ja yhtä EMIT-korttia saa käyttää kilpailussa vain kerran. 

Kaikilla muilla rasteilla on yksi leimasin, mutta viimeisellä rastilla on kaksi leimasinta tunnuksilla 

44 ja RR6, joista kumpi tahansa leimaus hyväksytään. 

Vaihto: 

Vaihtoon tultaessa kilpailija suorittaa vaihtoleimauksen, luovuttaa oman osuutensa kartan 

toimitsijalle ja jatkaa matkaa karttatelineelle. Karttatelineeltä kilpailija ottaa oman joukkueensa 

seuraavan osuuden kartan ja antaa sen vaihtopuomilla seuraavan osuuden juoksijalle. Tämän 

jälkeen kilpailija siirtyy leiman tarkistukseen ja luovuttaa kilpailunumeronsa. 

Maali: 

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin/vaihtoon. 

Joukkueiden sijoitus ratkeaa maaliviivalla, mutta joukkueen aika saadaan maalileimauksesta. 

Ankkuriosuudella mahdollisen kiritaistelun järjestyksen ratkaisee maalituomari maalivaatteen 

kohdalla (maalileimaus suoritetaan normaalisti n. 2m maaliviivan jälkeen). Myös keskeyttäneet 

juoksevat maalin kautta. 

Tulokset: 
Tulokset julkaistaan tulostaululla kilpailukeskuksessa sekä netissä kisasivuilla. 

Palkinnot: 
Aluemestaruussarjojen kolme parasta joukkuetta palkitaan alueen mitalilla. Palkinnot jaetaan 

tulosten selvittyä. 

12TR ja 10RR sarjoissa palkitaan kaikki joukkueet. 

  



Ravintola: 
Kilpailukeskuksessa on Leinmäen kyläyhdistys ry:n ravintola josta on mahdollisuus hankkia 

kauden vihanneksia, muurinpohjalettuja ja makkaraa, munkkikahvien lisäksi. Ravintolassa 

käteismaksu. 

Tuki- ja rastireitin erityisohjeet: 

Viitoituksena on valkoinen yhtenäinen nauha, joka alkaa K-pisteeltä ja päättyy maaliin. Karttaan 

viitoitus on merkitty oranssilla värillä. TR-radoilla on normaalit rastitunnukset. RR-radoilla 

rastitunnuksena on järjestyksen mukainen RR1,RR2,RR3 jne. 

RR-sarjojen suoritusta ei hylätä puuttuvan leimauksen takia, vaan kilpailija saa 10 minuutin lisäajan 

puuttuvasta leimasta. 

Viimeisellä rastilla kaksi leimasinta tunnuksilla 44 ja RR6, joista kumpi tahansa leimaus 

hyväksytään. 


