
Kalevan Rasti 

Aluemestaruuskisat 11.-12.8.2018 Kulho 

KILPAILUOHJEET 

Kilpailunjohto  Kilpailunjohtaja Jussi Silvennoinen 

  Ratamestarit  Eeva Punta 

    Mervi Pötry 

    Mari Väisänen 

  Ratavalvoja  Erno Aalto, LipTa 

  Tulospalvelu  Ari Piitulainen 

  Tiedottaja  Maritta Hiltunen 

Tuomarineuvosto Lauantai   Sunnuntai 

  Risto Karjalainen (pj)  Jaakko Hirvonen (pj) 

Info Infon vierestä saa kilpailunumerot (omat hakaneulat), emit-tarkistusliuskat 

sekä lainaemitit (4 €). Ne kilpailijat, jotka ovat ilmoittautuneet sähköpostitse, 

hoitavat osanottomaksunsa infoon ennen starttia. 

Maasto Kisamaasto on osaksi tasaista mäntykangasta, osaksi jyrkkäpiirteistä 

suppamaastoa. 

Kartta Uusi suunnistuskartta (tuloste, muovikotelossa), mittakaava 1:10 000, yli 50-

vuotiailla 1:7500, käyräväli 5 m. Kartan koko A3, A4 tai A5. 

Radat, pitkä matka H21 11.2 km  D21 7.3 km 

  H35 8.6 km  D35 5.7 km 

  H40 8.6 km  D40 5.7 km 

  H45 7.3 km  D45 5.4 km 

  H50 6.5 km  D50 5.2 km 

  H55 5.7 km  D55 5.2 km 

  H60 5.7 km  D60 5.2 km 

  H65 5.2 km  D65 4.3 km 

  H70 4.3 km  D70 4.3 km 

  H75 4.3 km  D75 3.0 km 

  H80 3.0 km  D80 3.0 km 

  H85 3.0 km  D85 3.0 km 

  H20 8.6 km  D20 5.4 km 

  H18 7.3 km  D18 5.4 km 

  H16 4.4 km  D16 4.2 km 

  H14 2.7 km  D14 2.7 km 

  H12 2.2 km  D12 2.2 km 

  H12TR 2.2 km  D12TR 2.2 km 

  H10RR 2.5 km /3.0 km D10 RR 2.5 km /3.0 km 

  H8RR 2.5 km /3.0 km D8RR 2.5 km /3.0 km 



Radat, viesti  H21 6.4 km  D21 5.2 km 

  H110 5.2 km  D110 4.3 km 

  H130 5.2 km  D130 4.3 km 

  H150 4.3 km  D150 3.7 km 

  H170 4.3 km  D170 3.5 km 

  H190 3.7 km 

  H210 3.5 km 

  H20 5.2 km   

  H16 4.3 km  D16 3.7 km 

   HD14 3.0 km 

   HD12 RR 2.4/3.4 km + RR 2.4/3.4 km + TR 2.8 km 

Rastinmääritteet Määritteet on kartassa. Rastireitillä ei ole määritteitä lainkaan.  

Lähtöpaikka, lauantai Lähtöön matkaa 900 m, viitoitusnauha Stora Enso. 

Toiminta lähdössä - 4 min ennen lähtöä: kilpailija kutsutaan lähtöön 

- 3 min ennen lähtöä: kilpailija nollaa kilpailukorttinsa 

- 2 min ennen lähtöä: kilpailukarttaan tutustuminen 

- 1 min ennen lähtöä: kilpailija siirtyy sarjansa karttaämpärin viereen 

Lähtöhetkellä kilpailija ottaa karttansa karttaämpäristä ja saa lähteä matkaan. 

Kilpailija on itse vastuussa oman sarjansa kartan ottamisesta. 

Lasten lähdön erillisohjeet Sama lähtöpaikka muiden sarjojen kanssa. 

- 4 min ennen lähtöä: suunnistaja kutsutaan lähtökarsinaan. 

Mallikartat nähtävillä. 

- 3 min ennen lähtöä: kilpailija nollaa kilpailukorttinsa 

- 2 min ennen lähtöä: toimihenkilö opastaa H/D8RR- ja H/D10RR- 

sarjojen suunnistajia sekä antaa kilpailukartan 

- 2 min ennen lähtöä: H/D12TR-sarjan suunnistajat voivat 

tutustua karttaan, jossa on rata. 

- 2 min ennen lähtöä: H/D12 ja H/D14 -sarjojen suunnistajat 

voivat tutustua mallikarttaan, jossa on K-piste. 

- 1 min ennen lähtöä: RR-sarjojen suunnistajat voivat tutkia 

itsenäisesti karttaa ja rataa 



- 1 min ennen lähtöä: H/14-, H/D12- ja H/D12TR- sarjojen suunnistajat 

saavat oman kilpailukarttansa 

Lähtöhetkellä kilpailija saa lähteä matkaan. 

Maalissa tulee suorittaa maalileimaus. RR-sarjoissa puuttuvasta tai 

virheellisestä rastista lisätään 10 minuuttia/rasti lisäaikaa. 

Emit, maalileimaus Kilpailija vastaa siitä, että hän käyttää lähtöluettelossa olevaa emit-korttia, 

joka toimii. Tarkista emit-kortin toimivuus mallirastilla. Mahdolliset emit-

muutokset infoon ennen lähtöä. Kilpailusuoritus päättyy maalileimaukseen. 

Rastireitti, tukireitti Viitoitus on merkitty maastoon valkoisella yhtenäisellä nauhalla ja kartalle 

oranssilla viivalla. Rastireitin rastikoodit ovat RR1, RR2 jne. 

Vessat  Käytettävissä on kaksi bajamajaa. Lähtöpaikalla ei ole vessoja. 

Pesu Pesupaikka on Aittolammen yleisellä uimarannalla, jonne on matkaa noin 5 

km. Ei viitoitusta, mutta infosta saa sinne ajo-ohjeet (ajetaan Joensuuta kohti, 

Kulhon liikenneympyrästä vasemmalle, tie johtaa uimarannan viereen). 

Kilpailunumerot Numerot itsepalveluna infon vierestä, omat hakaneulat. 

Kielletyt alueet Maastossa on joitakin kiellettyjä alueita (tonttialue, luonnonsuojelualue, 

maanomistajan toive). Ne on merkitty kartalle mutta ei maastoon. Tahallinen 

meno kielletylle alueelle johtaa hylkäykseen. 

Juomapaikka Lauantaina on maastossa yksi juomapaikka, tarjolla on vettä. Maalissa on 

myös tarjolla Värskan pullovettä. 

Keskeyttäneet Keskeyttäneiden on ilmoittauduttava maalissa. 

Ensiapu Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. 

Viestin erityisohjeet Viestin juoksujärjestykset sekä emit-numerot on joko kirjattava itse IRMAan 

tai jätettävä infoon viimeistään lauantaina klo 18.00. Viestin lähtö tapahtuu 

kilpailukeskuksesta sunnuntaina klo 11.00. K-pisteelle on noin 300 m pitkä 

viitoitus. 

Palkinnot Palkinnot jaetaan heti tulosten selvittyä, mitalit kolmelle parhaalle. Lauantaina 

12, TR ja RR-sarjoissa palkitaan kaikki kilpailijat. 

 Tervemenoa Kruununkankaan maastoihin! 


