
 

KUKKOSUUNNISTUS 22.6.2017 

 
KILPAILUOHJEET  
 
Lopulliset ohjeet kisapaikalla  
 
1. KILPAILUSÄÄNNÖT 
 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita 
 
2. TOIMIHENKILÖT 
 
Kilpailunjohtaja: Arttu Hannula 050 532 3366  
Ratamestari: Mika Lammi 040 5720803 
Tulospalvelu: Pertti Anttila  
Tiedottaja: Mikko Laaksonen 044 085 4220  
Kilpailun valvoja: Pentti Karru 
Tuomarineuvosto: 
Visa Koponen pj.  PertPe 
Laura Portin MsParma 
Simo Valtanen HinnYr  
 
 
3. KILPAILUMAASTO JA RADAT 
 
Totojärven kartan alue on pääosin nopeahkoa rapa-(moro)kivi maastoa. Korkeuserot ovat 
radoilla maltillisia, kartan itäosassa löytyy noin 40 m korkea mäkialue. Maaston puusto 
vaihtelee vanhasta kuusimetsästä nuoreen kasvavaan metsään, sisältäen myös jonkin 
verran tiheikköjä ja muutamia hakkuuaukkoja. Maastossa myös jonkun verran karttaan 
merkitsemättömiä eläinten polkuja. Osa karttaan merkityistä pistekumpareista (morokivi) 
sattaa jostain suunnasta näyttää myös kiveltä. 
 
Radoilla on keskimatkalle ominaisesti paljon rasteja, rytmitystä unohtamatta. Rasteja on 
maastossa lähekkäin, joten koodin tarkistaminen kannattaa. 
 
4. KIELLETYT ALUEET 
 
Kaikki pistepellot, pihamaat ja karttaan kielletyn alueen merkillä merkityt alueet ovat 
kiellettyjä alueita. Kilpailumaastoon ei saa mennä ennen omaa lähtöaikaa.  
 
5. KARTTA JA RASTINMÄÄRITTEET 
 
Tulostekartta 1:10 000, käyräväli 2,5 metriä. Sarjoilla H/D 60-85 käytössä kartta 1:7500. 
Kartta on tulostettu 6/2017. Kartan koko on A4 kaikilla muilla paitsi RR ja TR sarjoilla, 
joiden kartta on kokoa A5. Kartta on muovisuojuksessa. Kilpailukartta on nähtävänä 
lähdöissä ja vanha kartta myös kilpailukeskuksessa ennen ensimmäisiä lähtöjä.  
 
Rastimääritteet ovat ainoastaan kartoissa. 



 
 
 
 
6. SARJAT JA MATKAT LÄHDÖITTÄIN 
 
Lähtö 1 (matkaa lähtöön 400 m) 
   
Sarja matka rasteja palkitaan 
H21A 6,0 km   18     3 
H35 5,6 km   16  2 
H40 5,2 km   13  2 
H45 4,8 km   13  2 
H50 4,6 km   13  3 
H55 4,3 km   12  2 
H60 3,8 km   12  3 
H65 3,2 km   11  3 
H70 2,7 km   8  3 
H75 2,3 km   8  3 
H21C 2,3 km  8  1 
H80 1,9 km   7  2 
H85 1,9 km   7  1 
H18 5,3 km  13  1 
H16 4,3 km   12  3 
H14 2,0 km   6  3 
 

Sarja matka  rasteja palkitaan 
D21A 4,8 km  13  3 
D21C 2,0 km  6  1 
D35 4,6 km  13   
D40 4,3 km  12  2 
D45 3,8 km  12  2 
D50 2,7 km  8  1 
D55 2,7 km  8  2 
D60 2,3 km  8  2 
D65 1,9 km  7  2 
D70 1,9 km  7  2 
D18 4,6 km  13  2 
D16 3,2 km  11  3 
D14 2,0 km  6  3 
 
 
 
 

Lähtö 2 (RR- ja TR-sarjat, matka 200 m) 
 
Sarja  matka rastit palkitaan 
H12TR 1,3 km  5   3 
H10RR 1,4/2,0 km  6   3 
H8RR 1,4/2,0 km  6   3 
 
 

Sarja matka  rastit palkitaan 
D12TR 1,3 km  5   3  
D10RR 1,4/2,0 km  6   3 
D8RR 1,4/2,0 km  6   3 
 

7. LÄHTÖLUETTELOT  
 
Lähtöluettelot sarjoittain ovat nähtävillä tulostaululla ja lähdöissä sekä Internet-sivuilla. 
Tarkista, että Emit-korttisi numero on sama kuin lähtöluettelossa. Jos ei ole, muutokset 
ilmoitetaan kilpailutoimistoon. SSL:n säännön 11.518 mukaan suoritus hylätään, jos 
kilpailija on käyttänyt muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista kilpailukorttia.  
 
8. KILPAILUNUMEROT  
 
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroita. Ota numero kilpailukeskuksessa olevasta 
telineestä. Hakaneuloja on. Toisessa narussa naisten numero ja toisessa miesten. 
 
 
 
 
 



9. ESILÄHTÖ, LÄHTÖ  
 
Ensimmäiset lähdöt ovat klo 18.00. Emit-tarkistuslipukkeen saa lähtöpaikalta. 
 
Lähtökarsinaan siirrytään 4 minuuttia ennen varsinaista lähtöaikaa. Lähtökarsinassa 
nollataan Emit-kilpailukortti. Muovikotelossa olevan kartan saa ottaa lähtöhetkellä lukuun 
ottamatta sarjoja H/D14 ja nuoremmat jotka saavat kartan minuuttia ennen lähtöä. Lasten 
lähtö - katso erilliset ohjeet. Kilpailija on itse vastuussa siitä, että hän ottaa itselleen 
kuuluvan kartan.  
 
10. VIITOITUKSET  
 
Viitoitukset ja niiden värit selviävät opaspaalulta.  
 
11. LEIMAUSJÄRJESTELMÄ JA MALLIRASTI  
 
Kaikissa sarjoissa on käytössä Emit-leimausjärjestelmä. Rastilla esillä oleva koodi on 
rastin koodi. Mallirasti on kilpailukeskuksessa. Tarkista Emit-korttisi toimivuus mallirastin 0-
leimasimella. Toimimattoman Emit-kortin tilalle voi vuokrata Emit-kortin kilpailutoimistosta. 
Emit-numeron vaihtaminen tulee tehdä kilpailutoimistossa. Kortteja on vuokrattavissa 
rajoitetusti. 
 
12. KILPAILUTOIMISTO (INFO) 
 
Kaikki ilmoittautumisia, Emit-kortteja ym. koskevat mahdolliset epäselvyydet hoidetaan  
ainoastaan kilpailutoimistossa, EI LÄHDÖISSÄ.  
 
13. VIIMEINEN RASTI  
 
Viimeisellä rastilla (rastitunnukset 150 ja RR6), voit vapaasti leimata kummalla tahansa. 
Rastilta on viitoitus maaliin jota kaikkien tulee noudattaa.  
 
Huom! Kuntosuunnistuksen maali sijaitsee eri paikassa kuin kilpasuunnistuksen maali. 
 
14. MAALI  
 
Maali on kilpailukeskuksessa. Kaikki sarjat tulevat samaan maalikarsinaan. Kaikissa 
kilpasarjoissa kilpailusuoritus päättyy normaaliin tapaan maalileimaukseen. Maaliin 
tultuaan kilpailijat jatkavat loppukarsinaa eteenpäin Emit-leimausten tarkastukseen. 
Karttoja ei kerätä maalissa. Suunnistuksen lajisääntöjen mukaan kilpailijat eivät saa 
näyttää kilpailukarttaa ja rataa muille kilpailijoille eikä huoltajille ennen viimeistä lähtöaikaa. 
Samoin radan näyttäminen esimerkiksi vanhalta kartalta on kielletty. Tämä koskee myös 
kuntosuunnistajia. Reilua peliä rasteilla!  
 
Vuokratut Emit-kortit palautetaan kilpailutoimistoon. Palauttamattomista lainakorteista 
peritään vastaavan uuden hinta. Maali suljetaan n. klo 21.  
 
 
 
 



15. KESKEYTTÄNEET  
 
Keskeyttäneet kilpailijat tulevat normaalisti maaliin. Mikäli tämä ei ole loukkaantumisen 
tms. takia mahdollista, on tieto keskeyttämisestä ehdottomasti pyrittävä saamaan maaliin 
mahdollisimman nopeasti. Jokaisen suunnistajan maaliintulo varmistetaan, joten 
maastosta pois tullut ilmoittautumaton suunnistaja aiheuttaa turhan etsinnän järjestämisen. 
 
16. TULOKSET 
  
Tulokset ovat nähtävillä tulostaululla kilpailukeskuksessa. Linkit tuloksiin ja rastiväliaikoihin 
ovat nähtävillä Laitilan Jyskeen kotisivuilla.  
 
 
 
17. PALKINTOJENJAKO  
 
Palkintoina on perinteisesti kukkopillejä. Palkinnot voi noutaa tulosten selvittyä infosta. 
 
18. PUKEUTUMINEN JA PESU 
  
Pukeutuminen on kilpailukeskuksessa kenttäolosuhteissa. Pesua ei ole. 
  
19. RAVINTOLA  
 
Leinmäen kyläyhdistys ry hoitaa suunnistuskisan aikana kahvilapalveluja. Saatavissa on 
mm. kahvia, munkkeja, sämpylöitä, muurinpohjalettuja, jäätelöä, juotavia, mehua yms. ja 
ternimaitoa sekä kananmunia suoraan tuottajalta.  
 
Kauden varhaisvihanneksilla on oma myyntitiski, käteismaksu.  
 
20. KÄYMÄLÄT JA JÄTTEENKÄSITTELY  
 
Käymälät ovat kilpailukeskuksessa. Jätteidenkeräyspisteitä on kilpailukeskuksessa. 

 
21. ENSIAPU  
 
Ensiapu on kilpailukeskuksessa. Mikäli maastossa tulee ensiavun tarvetta, on pyrittävä 
saamaan yhteys järjestäjiin omatoimisesti tai kanssakilpailijoiden avulla (lähdöt, maali). 
Kilpailukeskuksessa on järjestäjien toimesta valmiina ensiaputaitoinen maastoryhmä 
lähtemään tarvittaessa paikanpäälle. Pysyttele ilmoitetun paikan (rasti, maastopiste, tien 
osa tms.) lähellä, kunnes apu tulee. Maastoryhmä tulee apuun paikasta riippuen autolla 
ja/tai jalan.  
 
 
 
 
 
 
 
 



22. LASTEN SARJOJEN ERITYISOHJEET (Lähtö 2)  
 
Rastit:  
RR-sarjojen rastit ovat viitoituksen varrella ja ne on merkitty tunnuksin RR1, RR2, jne. TR-
sarjoilla ovat normaalit rastitunnukset. RR-sarjan kilpailijaa ei hylätä puuttuvan tai väärän 
leimauksen vuoksi vaan kilpailija saa 10 minuutin lisäajan/virheellinen leimaus. Leimojen 
tarkistuksessa kaikille osallistumispalkinto. 
 
RR–sarjojen viitoitus:  
Reitti on merkitty maastoon valkoisella yhtenäisellä nauhalla. 
 
Lähtö:  

 Lähtöön kutsutaan 4 minuuttia ennen lähtöaikaa.  

 4-min. ennen lähtöä tapahtuu, rintanumeron ja lähtöajan tarkistus. RR- ja TR -
sarjojen kartta ratoineen katsottavissa.  

 3-min. ennen lähtöä Emit-kortin nollaus.  

 2-min. ennen lähtöä RR-sarjalainen saa kartan ja häntä opastetaan.  

 1-min. ennen lähtöä RR-sarjalainen siirtyy lähtöviivalle ja saa tutkia rauhassa karttaa.  

 Myös H/D12TR -sarjat saavat ottaa kilpailukarttansa minuuttia ennen lähtöä. Lähtö 
tapahtuu K-pisteeltä, eli lähtiessäsi olet lähtökolmiossa.  

 
Viimeinen rasti ja maali:  
Kaikki lasten sarjat käyvät samalla viimeisellä rastilla (rastitunnukset 150 ja RR6), joka on 
sama kuin muillakin sarjoilla. Rastilta on viitoitus maaliin. Maali on sama kuin muilla 
sarjoilla.  
 
Maalissa leimaus! 
 
23. KUNTOSUUNNISTUS 
 
Tarjolla 2 rataa: 
KUNTO 4: 3,9 km, vaativa 
KUNTO 2,5: 2,4 km, helpohko 
 
Karttoja myydään infopisteessä. Lähdöt klo 18.00 - 19.00. Karttamaksu 8 euroa.  
Kuntosuunnistuksen lähtö on samaan suuntaan kilpailusarjojen lähdön kanssa, mutta 
jatkaa tietä pidemmälle (1,1 km kilpailukeskuksesta). Lähteä saa vapaasti omaan tahtiin. 
Maali on kilpailukeskuksen lähistöllä, ei viitoitusta. Maalissa leimataan ja sen jälkeen 
siirrytään infoon Emitin purkuun ja ajan kirjaukseen.  
 
Kuntosuunnistajat eivät saa juosta varsinaisen kilpailun maaliin! Karttaa ei saa näyttää 
vielä lähtemättä oleville suunnistajille!  
 
Kuntosuunnistajien kesken arvotaan 2 kukkopilliä/rata.  
 
 
Mukavaa Kukkosuunnistusta!  
 
Laitilan Jyske 106 vuotta 

 


