
Kilpailuohjeet, omatoimiKETTUkisa 
21.5.-28.5.2020 Utranharjulla 

Kilpailussa noudatetaan soveltuvin osin SSL:n sääntöjä ja järjestäjän ohjeita.  

Opastus 
kilpailukeskukseen  

Opastusta kilpailukeskukseen ei ole. Kisakeskus sijaitsee : 
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=69
48553.0344664045&e=645912.3335907696&title=Omatoimikisan+kilpailukeskus&de
sc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%
5D. 

Parkkeeraus on soramontun vasemmalla puolella olevalla levikkeellä tai muussa 
sopivassa paikassa tukkimatta muiden autoilijoiden kulkua.  

Kilpailukartta  

Tulostekartta. Kartan mittakaava 1:7 500. Käyräväli 5 m. Kartan koko A4 tai 
A5.  

Rastimääritteet ovat kartassa, irrallisia rastimääritteitä ei ole. Kartta on 
muovikotelossa.  

Maasto  

Utranharjun mäntykankainen ja osin varsin jyrkkäpiirteinen suppamaasto. Radat 
kulkevat alueella, jossa on runsas polkuverkosto.  

Kielletyt alueet  

Kilpailualueella oleville tonttialueille meno on kiellettyä.  

Sarjat ja matkat  

H/D16-18 +avoin 2.9km 

H/D14  2.3km 
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https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6948553.0344664045&e=645912.3335907696&title=Omatoimikisan+kilpailukeskus&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D


H/D12  1.7km 

H/12TR  1.5km 

H/D8-10RR ja rastiralli 1.5km 

Sarjoissa H/D12, H/D12TR, H/D10RR, H/D8RR ja Rastiralli kaikki osallistujat palkitaan. 
H/D 14 – 16 palkitaan kolme parasta. Avoimessa sarjassa palkitaan voittaja.  

  

Rastit, leimausjärjestelmä ja kilpailukortit  

Mallirasti on nähtävillä lähtöpaikalla = K-pisteellä. Kilpailussa käytetään ”kosketa 
rastilippua kädellä” leimausjärjestelmää.  

Rastikoodit  

Rastireitin rasteilla on RR-tunnukset eli ensimmäisen rastin koodi on RR1, toisen rastin 
koodi on RR2 jne. Viimeinen rasti on kaikilla sarjoilla yhteinen, koodi RR5 ja 100. 

Lähdöt ja lähtöluettelot  

Ensimmäinen lähtö on 21.5. klo 12 jälkeen. Lähtöajan voi vapaasti valita 21.5 klo 
12- 28.5. klo 18 välillä. Rastit ja siimari ovat maastossa 28.5. klo 19 saakka. Lähtö 
sijaitsee kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä.  

Kilpailunumerot  

Kilpailunumeroita ei käytetä.  

Lähtöjen toiminta  

Nouda kisakartta osoitteesta: Kaukoputkentie 7, 80160 Joensuu. 
Kartat ovat autokatoksessa sarjoittain muovisankoissa. Tarkista että 
otat oikean sarjan kartan. 

Karttaa saat katsoa etukäteen.  

Tee verryttelyt ja valmistaudu kisaan, kuten kyseessä olisi normaali 
kisa. 

Siirry lähtöpaikalle ja lähde suunnistamaan, kun olet valmis. Jos 
haluat tuloslistalle, käynnistä oma ajanotto (joko oma kello tai 
ajanottaja käynnistää kellon) suorituksen alkaessa. 



Rastireitin ja tukireitin erityisohjeet 

Rastireitin ”siimari” on merkitty karttaan läpinäkyvällä oranssilla 
viivalla. Siimari kulkee rastien kautta, joten viitoitettua reittiä 
seuraamalla pääsee rastilta toiselle. Omia reitinvalintoja saa tehdä 
eli viitoitettua reittiä tarvitse seurata ja usein oma reitinvalinta on 
siimarin seuraamista nopeampi tapa edetä rastilta toiselle.  

Maastossa reitti on viitoitettu kuitunauhoilla, jotka on kiinnitetty 
puihin. Kuitunauhat ovat väriltään pääsääntöisesti sinisiä, mutta 
myös punaiset nauhat ovat mahdollisia. Nauhoja on tiheästi, joten 
useampi nauha on näkyvissä sekä eteen että taaksepäin. 

Tukireitillä siimari ei kulje rastien kautta. Siimaria voi käyttää 
etenemisen ja kartanluvun tukena rastiväleillä. Siimari on merkitty 
karttaan ja maastoon kuten RR-radalla (oranssi viiva kartassa, 
maastossa kuitunauhat).  

Maastossa on yksi yhteinen siimari RR-ja TR-radoille.  

 

Rastiralli  

Rastiralli on suunnistusmahdollisuus niille lapsille, jotka eivät vielä ole valmiita 
kilpailemaan. Rastirallissa on sama rata kuin 10- ja 8-vuotiaiden rastireittisarjoissa. 
Osallistujalla on mahdollisuus kulkea parin tai saattajan kanssa, ja kaikki palkitaan.  

  

Maali  

Sammuta oma ajanotto maalissa ja ota aika muistiin. Lähetä aikasi Marille (sposti tai 
whatsapp), jos haluat kilpailun tuloslistalle.  

Viimeinen rasti on kaikilla radoilla yhteinen, rastilla on kaksi leimasinta koodeilla RR5 
ja 100. Viimeiseltä rastilta tulee rastireitin viitoitus maaliin.  

Karttoja ei kerätä pois.  

Maali suljetaan viimeisen kilpailijan saavuttua maaliin tai viimeistään klo 28.5. 
19.00.  

Tulokset  

Tulokset julkaistaan Kalevan Rasti internetsivuilla wp.kalevanrasti.fi  



Pukeutuminen, wc  

Kilpailukeskuksessa ei ole pukeutumistiloja eikä WC:tä.  

Info  

Infoa ei ole paikalla.   

Palkintojen jako  

Palkintojen jako suoritetaan kilpailun jälkeen tulosten valmistuttua. 
Palkintojen jaosta tiedotetaan erikseen. H/D12 ja nuorempien 
sarjojen osallistumispalkinnot saa samasta paikasta kuin 
kilpailukartat ja palkinnon voi ottaa mukaan karttaa hakiessaan. 

Ensiapu, pelastuspalvelu ja 
turvallisuus  

Lääkäripäivystys on Joensuun keskussairaalassa.  

Kilpailun järjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoita tapaturmien varalta.  

Kilpailuorganisaatio  
  

Kilpailun järjestelyt: Mari Väisänen 050 5961501 mari.vaisanen@kalevanrasti.fi, Katri 
Kolmonen p. 050 4922938  ja Mervi Pötry p. 0456324322.  
 


