
Kilpailuohjeet 

18.5.2018 Kansallinen tarkkuussuunnistuskilpailu ja Uudenmaan 

aluemestaruuskilpailu 27.5.2018 Espoon Solvallassa 
 

Tarkista ajantasainen kilpailuohje info-taululta!  

Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n ja IOF:n tarkkuussuunnistussääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita.  

Kilpailukeskus 

 Kilpailukeskus on Solvallan urheilukeskuksen piha-alueella Kilpailukeskuksessa on inva-wc ja kahvio. Lähin 

ruokailumahdollisuus Haltian luontokeskuksessa 

Mallirasti Kilpailukeskuksessa on mallirasti, jossa voi ennen kilpailua tutustua rastivälineisiin ja aikarastin 

rutiineihin.  

Maastokuvaus  

Normaalikilpailussa maasto on osin havupuuvaltaista metsää ja osin avokallio maastoa. Urat kovapohjaisia 

ja suunniteltu pyörätuoleille.Oman avustajan käyttö on sallittu. 

Kartat 

Kilpailuissa on käytössä tarkkuussuunnistuskartta, kartoittajana Lauri Kontkanen - 2017. Mittakaava on 

1:4000 ja käyräväli 2 m. 

Lähdöt 

 PreO:n lähtöpaikalle seurataan Maahisenkierros kylttejä. Ensimmäinen urheilukentän koilliskulmassa. 

PreO-kilpailu alkaa 11:00.  

Numerolaput ja muu materiaali 

 Numerolaput ja kilpailukortit noudetaan infosta. Numerolaput palautettava. 

 PreO-kilpailu 

Aikarasti kilpailun lopussa. Odota merkityssä paikassa kutsua rastille. 

Elit-sarjan matka 0,8 km, kokonaisnousu 10 m, 33 rastia, maksimi suoritusaika on 123 min 

A-sarjan matka 0,8 km, kokonaisnousu 10 m, 21 tehtävää, maksimiaika 87 min. 

H/D12-sarjan matka 0,8 km, kokonaisnousu 10 m, 12 tehtävää, maksimiaika 57 min. 



Radalla saa liikkua vain kartalle ruskealla värillä merkittyjä teitä, polkuja tai alueita pitkin. Osa näistäkin 

reiteistä on kiellettyjä ja ne on merkitty kartalle violetilla viivalla. Ratkaisupaaluissa on rastin 

järjestysnumero ja sarjatunnus, Elit-sarjassa valkoinen, A-sarjassa sininen lappu ja H/D12 sarjassa keltainen 

lappu. Yhden lipun tehtävissä ei ratkaisupaalua ole. Kilpailijat saavat käyttää omaa pihtileimasinta. 

Järjestäjällä on muutamia lainattavia leimasimia. Huom! normaalista poiketen H/D12-sarjan rasteilla 1, 5 ja 

12 on vastaus Z mahdollinen eli mikään lipuista ei ole oikeassa paikassa. Mikäli tällaisessa tehtävässä 

vastauksena on Z, lippu on selkeästi väärällä paikalla. Esimerkiksi polun tai vastaavan väärällä puolella. A-

sarjassa on myös käytössä Z vastausvaihtoehdot. Tähän ratkaisuun on päädytty maaston ominaispiirteistä 

johtuen. Maastossa on valitettavan vähän helppoja ja keskivaikeita kohteenvalintatehtäviä. 

Maali  

PreO-maalissa toimitsija kirjaa tuloajan kilpailukorttiin sekunnin tarkkuudella. Maksimiajan ylityksestä 

vähennetään yksi piste alkavaa 5 minuuttia kohden. 

Palkinnot 

Kilpailuissa Elit-sarjassa palkinnot jaetaan kolmelle parhaalle ja H/D12-sarjassa kaikille. AM-kilpailun sarja E 

jossa jaetaan mitalit kolmelle parhaalle Suunnistavan Uudenmaan jäsenseuraa edustavalle kilpailijalle. 

 Toimihenkilöt 

Kilpailunjohtaja Jari Ohrankämmen 0505688945 

Valvoja Sami Torstila Helsingin Suunnistajat 

Ratamestari Petteri Suominen 0415244169 

Tuomarineuvosto: 


