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Kilpailuohjeet 
 

Kilpailunjohto 

 Kilpailunjohtaja Markku Piironen 045 247 0777 

 Ratamestari  Miika Hernelahti 

 Tulospalvelu  Ari Piitulainen  040 531 2963 

 

 IOF:n TA  Börje Vartiainen 

 Ratavalvoja  Erno Aalto, Liperin Taimi Suunnistus 

 

Tuomarineuvosto 

 Seppo Väli-Klemelä, Petteri Kähäri, Reijo Mattinen 

 

Pysäköinti Pysäköintialue on hyvin pieni. Suosittelemme, että kilpailijat tulisivat kimppakyydeillä ainakin 

matkan loppuosan. Kontiolahden keskustassa on paljon yleisiä P-alueita, ja sinne voi jättää 

turhat autot ja viimeiset 20 km on parempi ajaa täysillä autoilla pikkuteitä pitkin. Ei 

pysäköintimaksua. 

 

Kilpailumaaston erityispiirteet 

Maasto on pääosin hyväkulkuista vaara-aluetta, suurin korkeusero noin 100 m. Muutamin 

paikoin maasto on hyvin pienipiirteistä, polkuja ja teitä on vain niukasti. Talvella 2018 

alueella tapahtui melko pahoja lumituhoja, minkä vuoksi vaarojen yläosissa on paljon 

kaatuneita puita. Pahimmat paikat on merkitty kartalle vihreällä pystyviivoituksella (symboli 

409). 

 

Kartta Suunnistuskartta 1:15000, käyräväli 5 m, offset-painettu uudella CMYK+B-menetelmällä. 

Kartan koko on A4, ja se on muovisuojuksessa. Kartassa on rastinmääritteet, mutta 

lähtöpaikalla on saatavilla määritteet myös irrallisina, maksimikoko 160 mm x 50 mm. 

Tulostaululla on malli CMYK+B-painetusta kartasta (koepainos harjoituskartasta). 

 

Radat 

 W21E 9.2 km 13 rastia noususumma 390 m 

 M21E     14.1 km 25 rastia noususumma 595 m 

Sarjalla M21E on perhoslenkkihajonta. Ne kilpailijat, joilla on pariton kilpailunumero, ottavat 

lähdössä kartan M21E_1. Parilliset ottavat vastaavasti kartan M21E_2. 

 

Lähtöluettelo 

Lähtöluettelo määräytyy IOF:n WRE-rankingin mukaan käänteisessä 

paremmuusjärjestyksessä, ja se julkaistaan kisan nettisivulla viimeistään 19.6.2019. Lähtöväli 

on miehillä 3 minuuttia ja naisilla 4 minuuttia, ensimmäinen lähtö on klo 11.00. 



 

WC Luomu-WC on parkkipaikan läheisyydessä.  

 

Pesu Peseytyminen viereisellä Hautajärven hiekkarannalla. 

 

Emit Kilpailijan on käytettävä lähtöluetteloon merkittyä emit-korttia. Mahdolliset muutokset 

infoon ennen lähtöä. Vuokra-emit-kortit saa infosta (5 €). 

 

Kilpailunumerot 

 Numerot saa lähtökynnykseltä, omat hakaneulat. 

 

Kielletyt alueet 

Maastossa on luonnonsuojelualueita, jotka ovat kiellettyjä (on merkitty karttaan). Erään 

luonnonsuojelualueen poikki johtaa viitoitus, jota on noudatettava. 

 

Juomarastit Maastossa on juomarasteja noin 30 min välein, tarjolla vettä ja urheilujuomaa. 

 Juomarastit ovat miehitettyjä, ja niiltä saa tarvittaessa yhteyden maalissa olevaan ensiapuun. 

 

Lähtö ja lähtökynnys 

Käytössä on lähtökynnys, joka on ylitettävä klo 12.30 mennessä. Sinne on matkaa 1500 m 

tietä ja polkua pitkin. Lähtökynnyksellä on telttoja, WC sekä juomavettä. Sieltä on 

varustekuljetus maaliin. Lähtökynnykseltä saa kilpailunumeron sekä GPS:n liiveineen. 

Kynnykseltä on matkaa lähtöön 200 m. Lähtökynnykselle ei saa viedä elektronisia laitteita. 

 

Keskeyttäneet 

 Keskeyttäneiden on ilmoittauduttava maalissa. Maali sulkeutuu klo 16.00. 

 

Tulokset Pyrimme järjestämään reaaliaikaisen tulospalvelun väliaikarasteineen, mutta maastossa 

olevan heikon kentän takia palvelussa voi olla viivettä. 

 

Kahvio Maalin vieressä on pienimuotoinen kahvio, käteismaksu. 

 

Palkinnot Tulosten selvittyä palkitaan molempien sarjojen kolme parasta. 

 

 

  Nautittavaa juhannusaattoa Kolvananuuron maisemissa! 

   Kalevan Rasti 

 


