
Nuori Suunta –kilpailu 15.8.2013 Kilpailuohjeet (alustavat) 
Lehtoniemen leirikeskus Laitila 

 

Kilpailunjohtaja: Arttu Hannula 

Ratamestari: Mika Lammi 

Valvoja: Kari Honkanen VaRa 

Tulospalvelu: Pertti Anttila & Jukka Suominen 

 

Tuomarineuvosto: 

Kutsutaan koolle tarvittaessa koostuen paikalla olevien seurojen edustajista. 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja näitä järjestäjien kisakohtaisia ohjeita. 

 

Kartta: 

Uusi tulostekartta vuodelta 2013 (Jukka Suominen), mittakaava 1:10 000, käyräväli 2,5m, kartan koko 

A4 (lähtö 1) ja A5 (lähtö 2). Kartta on muovikotelossa.  

RR–radalla ei ole rastimääritteitä, muilla radoilla rastimääritteet on painettu karttaan. Rastimääritteissä oleva 

erikoismerkki ”ympyröity x” on kaatuneen puun juurakko. 

Irrallisia rastimääritteitä ei ole. Mallikartta on nähtävissä lähtöpaikoilla. 

 

Sarjat ja matkat: 

LÄHTÖ 1 

SARJA  MATKA  RASTEJA 

H/D 16  4.5 km  14 

H/D 15  4.0 km  12 

H/D 14  3.6 km  10 

H/D 13  3.3 km  11 

H/D 12  1.9 km  7 

 

LÄHTÖ 2 

H/D 12TR  1.7 km  7 

H/D10RR,H/D8RR 1.4/2.3 km  6 

H/D SAATTAJA 1.4/2.3 km  6 

 

Rastireitti on merkitty yhtenäisellä valkoisella nauhalla lähdöstä maaliin. 

 

Lähtöluettelo nähtävissä kilpailukeskuksessa ja lähtöpaikoilla sekä internetissä. Tarkista että Emit-korttisi 

numero on sama kuin lähtöluettelossa. Korjaukset viimeistään infossa, sähköpostilla 

joki.suominen@dnainternet.net. 

 

Ensimmäiset lähdöt 18.00. Matkaa lähtöön 1 on 600 m ja lähtöön 2 200m. 

Tarkista sarjasi oikea lähtöpaikka. Viitoitukset lähtevät kilpailukeskuksesta. 

 

Lähtöön kutsutaan 4 minuuttia ennen lähtöaikaasi, jolloin sinut kutsutaan lähtökarsinaan, jossa sinulla on 1 

minuutti aikaa tutustua kilpailukarttaan. Lähdön 1 mallikarttaan on merkitty K-piste.  

RR -ja TR -sarjalaisten rata on näkyvissä kokonaan, kartta on vaakatasossa ja suunnattu oikein. 3 minuuttia 

ennen lähtöhetkeä Emit-korttisi nollataan. 

2 minuuttia ennen lähtöä opastaja antaa kartan RR -sarjalaisille ja näyttää kartasta lähdön sijainnin, 

mallirastin, suunnastaa kartan sekä näyttää viitoituksen alun. 

 

1 minuutti ennen lähtöä siirrytään lähtöviivalle. 12-14 -vuotiaat saavat karttansa ja heillä on näin minuutti 

aikaa tutkia rauhassa karttaa ennen lähtöä. 15-16 –vuotiaat saavat kartan vasta lähtöhetkellä. 

 

Lähtö 1: K-pisteelle matkaa 50 m, seuraa viitoitusta K-pisteelle. 

Lähtö 2: lähtö tapahtuu K-pisteeltä, eli lähtiessäsi olet lähtökolmiossa. 

mailto:joki.suominen@dnainternet.net


Rastit on varustettu normaaliin tapaan rastilipulla ja leimasimella, jossa on muilla sarjoilla numerotunnus ja 

rastireitillä (ja saattajasarjassa) tunnus RR1, RR2 jne. Poikkeuksena 

viimeinen rasti, joka on kaikille yhteinen ja sillä rastilla on tunnukset RR6 ja 32. 

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. 

 

Rintanumerot: 

Kilpailussa käytetään rintanumeroita, jotka ovat saatavilla kilpailukeskuksesta. 

 

Emit -tarkistuslipukkeet ovat saatavilla lähtöpaikalla itsepalveluna. 

 

Vuokrakortit lunastetaan Infosta. Kadotetusta kortista peritään 60€.  

Vuokra-Emitien palautus Infoon. 

Infossa hoidetaan kaikki ilmoittautumisia, lähtöaikoja, Emit-kortteja ym. koskevat mahdolliset epäselvyydet. 

 

Maasto: 

Kangas/avokalliomaasto. Paikoin myös tiheitä ja hidaskulkuisiakin alueita, josta johtuen rastinotto vaatii 

tarkkuutta.  

Pidemmillä radoilla reitinvalinnalle osuu leveä oja jota ei voi ylittää muuta kuin karttaan merkityn 

ylityspaikan kohdalta. 

 

Kielletyt alueet: 

Kaikki pihamaat, pistepellot ja karttaan kielletyn alueen merkillä painetut alueet. 

 

Maali: 

Kilpailussa on käytössä maalileimaus, jonka jälkeen kilpailija jatkaa rauhallisesti leimantarkastukseen. 

Puuttuva maalileima johtaa hylkäämiseen. 

Kartta jää maaliin tulon jälkeen kilpailijalle SSL:n linjauksen mukaisesti. 

Maaliin saapuneen kilpailijan ei tule näyttää karttaa myöhemmin lähteville. Kuntosuunnistukseen 

osallistuvat eivät myöskään saa näyttää karttaa vielä metsään lähtemättömille kilpailijoille. 

Maali suljetaan klo 20.30. 

 

Keskeyttäneet: 

Keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa. 

 

Mallirasti: 

Löytyy kilpailukeskuksessa opaspaalun luota. Tarkista Emit -korttisi toimivuus mallirastin 0-leimasimella. 

 

Palkintojen jako: 

Tapahtuu infossa sarjojen tulosten selvittyä. Kunkin sarjan 3 parasta palkitaan. Saattajasarjassa jaetaan 

kaikille palkinnot. Seuraa kisakuulutusta. 

 

WC:  

Kilpailukeskuksessa. Lähdöissä ei ole WC:tä. 

 

Pesu: Uintimahdollisuus. 

 

Pukeutuminen: 

Kilpailukeskuksessa kenttäolosuhteissa. 

 

Ensiapu: 

Kilpailukeskuksessa. 

 

Ravintola: 

Buffetti kilpailukeskuksessa jossa myydään kahvia, virvokkeita ja pikkupurtavaa. 

 



Tulokset: 

Nähtävillä tulostaululla kilpailukeskuksessa sekä Laitilan Jyskeen kotisivuilla 

http://laitilanjyske.sporttisaitti.com/suunnistus/ 

 

Kuntosuunnistus: 

 

Karttoja voi ostaa erillisestä kuntoinfosta, karttamaksu 5 €. Tarjolla useita eripituisia ratoja, kartat ovat 

nähtävillä kuntoinfossa. Kuntosuunnistuksen lähtö on lähdön 1 vieressä ja maali kuntoinfon läheisyydessä. 

Kuntosuunnistajat eivät saa juosta Nuori Suunta -kilpailun maaliin. 

 

Mukavaa kilpailua! 

 

Laitilan Jyske 


