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Kilpailuohjeet 11.7.2020 kansallinen 

keskimatkan kisa Oinasvaara Wild 

Kilpailukeskuksen osoite on Saahkarinvaarantie 11, 81430 Ilomantsi ja koordinaatit 

63.059419, 30.568226. 

Opastus kilpailupaikalle Uimaharjuntieltä 5202 (Patvinsuon kansallispuistoon johtavalta 

reitiltä) 25 km Uimaharjun keskustasta, josta ajoaika n. 5 min. 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita. Lopulliset kilpailuohjeet 

ovat nähtävillä kilpailun Internet-sivulla kilpailupäivänä sekä tulostaululla. 

Kilpailukartta 

Suunnistuskartta 1:10 000 / 1:7500, käyräväli 5 m, koko A4, tulostettu Granossa. Kartoittajat 

vuonna 2011 Börje Vartiainen ja Jussi Silvennoinen, ajantasaistettu 6/2020. Kartta on 

muovikotelossa. Rastimääritteet ovat kartassa, irrallisia määritteitä ei ole.  

Maasto 

Lähes koko kilpailualue on vanhojen metsien suojelualuetta, Metsähallituksen maita. 

Ratamestarityötä on lievästi rajoittanut muutama kohde, jotka on rauhoitettu laadultaan 

erinomaisen boreaalisen luonnonmetsän takia. Niitä ei ole merkitty kartalle, koska ne eivät 

ole optimireiteillä. Kilpailukeskuksen lähialueella on useita teitä ja polkuja tukemassa 

nuorimpien sarjojen ratoja. 

Kaikilla kilpailualueen pihoilla ja pelloilla saa juosta vapaasti ristiin rastiin kukkapenkkejä 

talloen. 

Vanha kartta on nähtävillä kisasivulla. 

Kielletyt alueet 

Kartalla ei ole kiellettyjä alueita. Kilpailumaasto alkaa heti kilpailukeskuksen laidasta, 

verryttelyalueena käytetään kisakeskukseen johtavaa tietä. 

Radat ja kartan mittakaava 

H21 5.6 km 1:10000  D21 4.7 km 1:10000  

H35 4.7 km 1:10000  D35 4.3 km 1:10000  

H40 4.7 km 1:10000  D40 4.3 km 1:10000  

H45 4.3 km 1:7500   D45 4.1 km 1:7500   

H50 4.3 km 1:7500   D50 4.1 km 1:7500   

H55 4.1 km 1:7500   D55 3.1 km 1:7500   

H60 4.1 km 1:7500   D60 2.6 km 1:7500   
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H65 3.1 km 1:7500   D65 2.6 km 1:7500   

H70 3.1 km 1:7500   D70 2.6 km 1:7500   

H75 2.6 km 1:7500   

H80 2.6 km 1:7500   D80 2.2 km 1:7500   

H85 2.2 km 1:7500   

H20 4.7 km 1:10000  D18 4.1 km 1:10000  

H16 4.1 km 1:10000  D16 3.1 km 1:10000  

H14 2.2 km 1:10000  D14 2.2 km 1:10000  

H12TR 1.6 km 1:10000  D12TR 1.6 km 1:10000  

H10RR 2.0 km 1:10000  D10RR 2.0 km 1:10000  

Arvioitu voittoaika on H21 31 min, D21 31 min. 

Rastit, leimausjärjestelmä ja kilpailukortit 

Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa. Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. 

Jokainen vastaa itse siitä, että suunnistaa ilmoittamallaan Emit-kortilla. Tarkista korttisi 

numero lähtölistasta. Tarvittaessa Emit-numeron korjaus tehdään infossa. Väärällä EMIT-

kortilla kilpaillut hylätään. Tarkista kortin toimivuus mallirastilla (nollaleimasin). 

Kilpailukortin voi vuokrata infosta (5 €). Vuokratut kortit palautetaan samaan paikkaan. 

Palauttamatta jääneestä kortista peritään 60 € maksu. 

Rasteja on lähekkäin, joten suunnistajan on syytä tarkastaa rastin koodi ennen leimausta. 

Lähdöt ja lähtöluettelot 

Ensimmäinen lähtö on klo 10.57. Lähtöluettelot ovat nähtävissä kisasivulla ja tulostaululla. 

Lähtö sijaitsee kilpailukeskuksen kakkoispuolella, matkaa lähtöön 300 m. Lähtöön johtaa 

valkoinen Stora Enso–viitoitus. Kaikkien sarjojen lähdöt ovat samasta paikasta. 

Kilpailunumerot ja tarkistuslipukkeet 

Kilpailussa ei käytetä kilpailunumeroita. Emit-kilpailukortin tarkistuslipukkeita on saatavilla 

lähdöstä ja infosta. 

Lähtöjen toiminta 

 Kilpailija kutsutaan lähtöön neljä (4) minuuttia ennen lähtöä. Kilpailija on itse vastuussa 

Emit-numeronsa oikeellisuudesta.  

 Mallikartta on nähtävillä kaksi (2) minuuttia ennen lähtöä. 

 Minuuttia (1) ennen lähtöä kilpailija siirtyy oman karttansa viereen. 

 Noin 5 sekuntia ennen lähtöä Emit-leimauskortti asetetaan lähtöleimasimeen ja annetaan 

vilkkua 4 kertaa (=nollaus). Ajanotto käynnistyy, kun kortti nostetaan leimasimesta. 

Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. 

 Lähdöstä on viitoitus K-paikalle. 
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H/D12TR ja H/D10RR erityisohjeet 

 Kilpailija kutsutaan lähtöön neljä (4) minuuttia ennen lähtöä.  Kilpailija on itse vastuussa 

Emit-numeronsa oikeellisuudesta.  

 Kaksi (2) minuuttia ennen lähtöä on esillä ratakartta. Opastajamme ohjaa tarvittaessa 

suunnistajaa tutustumaan karttaan ja rataan. 

 Kilpailukartta annetaan minuutti (1) ennen lähtöä. Opastaja ei anna RR-sarjalaisille 

ohjeistusta ”kädestä pitäen”, vaan neuvoo etäisyysvälejä noudattaen. 

 Noin 5 sekuntia ennen lähtöä Emit-leimauskortti asetetaan lähtöleimasimeen ja annetaan 

vilkkua 4 kertaa (=nollaus). Ajanotto käynnistyy, kun kortti nostetaan leimasimesta. 

 Lähdöstä on viitoitus (=siimari) K-pisteelle 

 Rastireitin rastit ovat viitoituksen varrella. Siimarina on yhtenäinen valkoinen 

muovinauha. 

Lasten radat tukeutuvat lähialueen tie- ja polkuverkostoon. 

Maali 

Viimeinen rasti on kaikilla sarjoilla sama. Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin. 

Kilpailussa käytetään maalileimausta. 

Maalileimauksen jälkeen kilpailija jatkaa leimantarkastukseen, jossa luetaan kilpailukortti. 

Epäselvissä leimaustapauksissa kilpailija siirretään sivuun selvitystä varten. 

Karttoja ei kerätä pois. 

Maali suljetaan viimeisen kilpailijan saavuttua maaliin tai viimeistään klo 14:00. 

Keskeyttäneet 

Keskeyttänyt kilpailija tulee maaliin, leimaa maalilinjalla ja ilmoittaa keskeyttämisestään 

leimantarkastuksessa. 

Tulokset 

Online-tuloksia ei ole tarjolla kilpailupaikan sijainnin takia. Epäviralliset tulokset kirjataan 

manuaalisesti tulostaululle. Viralliset tulokset väliaikoineen julkaistaan kilpailun jälkeen 

kisasivulla.  

Pukeutuminen, wc 

Pukeutuminen ulkotiloissa. Kilpailukeskuksessa ei ole peseytymismahdollisuutta. 

Uintimahdollisuus löytyy mm: 

 Opastuksen alkupisteessä Viitalammit, matkaa 1,5 km (*) 

 Louhiojan uimaranta Joensuuntie, Eno 42 km (***) 
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 Suomunjärven luonnonrannat, Patvinsuon kansallispuisto, 18 km (*****) 

Riukulatyyppinen WC sijaitsee kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. 

Palkintojenjako 

Sarjoissa H/D10RR-H/D21 palkitaan kolme parasta ja ikäsarjoissa voittajat. Palkinnot voi 

noutaa vapaasti infosta tulosten valmistuttua. Kaikki rasti- ja tukireitin suunnistajat palkitaan 

maalissa osallistumispalkinnolla. 

Ravintola 

Kilpailukeskuksessa palvelee pienimuotoinen kahvila. Tarjolla on kahvia, sämpylöitä, 

leivonnaisia ja pikkupurtavaa sekä juomia. Huom! Maksu vain käteisellä, varaa mielellään 

kolikoita mukaan! 

Ensiapu 

Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. Ensiavun yhteyshenkilö löytyy infosta. Lähin 

lääkäripäivystys on Lieksan terveysasemalla klo 8-16, sen jälkeen Joensuun 

keskussairaalassa. Siun soten päivystysapupuhelin. 116 117 

Kilpailuorganisaatio 

Kilpailunjohtaja: Mervi Pötry, p. 045 6324322 etunimi.sukunimi@gmail.com 

Valvoja: Risto Vairinen, Kontiolahden Urheilijat  

Ratamestari: Jussi Silvennoinen 

Tulospalvelu: Ari Piitulainen 

Tuomarineuvosto: 

 puheenjohtaja: Risto Karjalainen LipTa 

 jäsenet Sanna Multala KuoSu, Marko Hämäläinen KeKaRa 

 

Erityisohjeet virustartuntojen ehkäisemiseksi. 

Ylähengitystieoireinen henkilö ei saa osallistua kisaan, eikä tulla kisapaikalle.  

Käytetään järjestäjän tarjoamaa käsidesiä mm. lähtöpaikalla ennen lähtökarsinaan menoa ja 

maalissa ennen leimantarkastusta sekä wc-käyntien yhteydessä. 
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Kisatilanteesta huolimatta ei tönimisiä, eikä ruuhkia. Leimattuasi siirry välittömästi pois 

rastirakenteen luota. Odota maalissa rauhallisesti omaa vuoroasi leimantarkastukseen. Muista 

turvavälit! 

Tervetuloa Oinasvaaran villiin erämaakisaan! 

 

 


