
Kilpailuohjeet, Kettukisa 31.8.20 AH-
stadion 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjän ohjeita.  

Opastus 

Opastus kilpailupaikalle Napakympintieltä. Kilpailukeskus on hiekkakentällä Kontiolahden 
ampumahiihtostadionin vieressä.  

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen on avattu osoitteessa http://wp.kalevanrasti.fi/kettukisat/. Osallistujilta 
toivotaan ennakkoilmoittautumista. 

Kilpailukartta 

Tulostekartta. Kartan mittakaava on RR- ja TR -sarjoissa1:5000 ja kartan koko 
A5. Muilla sarjoilla kartan mittakaava on 1: 7 500 ja koko A4. Käyräväli 5m. 

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

Maasto 

Maasto on pääosin tasaista ja varsin helppokulkuista. Polkuverkosto on runsas. 
Maastossa frisbeegolf-rata, mutta koreja ei ole merkitty kartalle. 

Kielletyt alueet 

Kilpailualueella ei ole kiellettyjä alueita. 

Sarjat ja matkat 

Sarjat ja matkat: 

H/D8RRS, H/D8RR, HD10RR  1,5 km   5 rastia 

H/D12TR    1,1 km    6 rastia 



H/D14   2,5 km   11 rastia 

H/D16-18 ja avoin  3,6 km   13 rastia 

Sarjoissa H/D 12 TR, H/D 10 RR, H/D 8RR ja H/D8RRS kaikki osallistujat palkitaan. H/D 
14 – 18 sarjoissa palkitaan kolme parasta. Avoimessa sarjassa palkitaan voittaja. 

Osallistumismaksu 

Avoimen sarjan osallistuminen aikuisilta 5 euroa. Muiden seurojen lapset ja nuoret 2 
euroa. KR:n 18v ja nuoremmilla ei osallistumismaksua. Maksu maksetaan käteisellä 
infoon ennen kilpailun alkua.  

Rastit, leimausjärjestelmä ja kilpailukortit 

Mallirasti on nähtävillä lähtöpaikalla = K-pisteellä. Kilpailussa käytetään EMIT-leimausta, 
leimauskortteja on mahdollisuus lainata paikanpäältä.  

Rastikoodit 

Rastireitin rasteilla on RR-tunnukset eli ensimmäisen rastin koodi on RR1, toisen rastin 
koodi on RR2 jne. Viimeinen rasti on kaikilla sarjoilla yhteinen ja siinä on koodit RR5 ja 
101. 

Lähdön toiminta 
Toiminta lähdössä: Lähtökarsintaan kutsutaan 4 min ennen lähtöä. RR ja TR-sarjalainen 
saa kilpailukartan 2 min ennen lähtöä tutkittavaksi. 14+sarjalainen saa tutkia kilpailualueen 
karttaa 4 min ennen lähtöä. Kilpailukartan saa lähtöhetkellä. 

RR-sarjalaisille ei anneta järjestäjän puolesta ohjeistusta ”kädestä pitäen”, mutta 
neuvomme etäisyysvälejä noudattaen. Yksi huoltaja saa olla avustamassa RR-radalle 
lähtevää lasta 2 minuutin kohdalla. RRS-sarjalaisella saa huoltaja lähteä radalle mukaan.  

Kilpailunumerot 

Kilpailunumeroita ei käytetä 

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.  



Siimari on merkitty maastoon valkoisella yhtäjaksoisella nauhalla. 

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 valkea nauha).  

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

H/D8RRS = saattajasarja 

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

Maali 

Kisapaikalla on yksi maali. Maalin jälkeen kuljetaan emit-kortin lukijan kautta, josta 
saadaan aika.   

Viimeinen rasti on kaikilla radoilla yhteinen. Viimeiseltä rastilta tulee rastireitin viitoitus 
maaliin.  

Karttoja ei kerätä pois.  

Maali suljetaan viimeisen kilpailijan saavuttua maaliin tai viimeistään klo 19.30. 

Tulokset 

Tulokset julkaistaan kilpailun jälkeen Kalevan Rastin internetsivuilla 
www.kalevanrasti.fi  

Pukeutuminen, wc 

Kilpailukeskuksessa ei ole pukeutumistiloja eikä WC:tä.  

Info 

Info sijaitsee kilpailukeskuksessa. Info aukeaa kisapäivänä klo 17 

Palkintojen jako 

Osallistumispalkinnon saa heti kilpailun jälkeen. Palkintojenjako suoritetaan kilpailun 
jälkeen pienimuotoisesti voimassa olevia epidemiaohjeita noudattaen.  



Ensiapu, pelastuspalvelu ja 
turvallisuus 

Lääkäripäivystys on Joensuun keskussairaalassa. Maalin läheisyydessä 
EA-piste pienten vammojen hoitoa varten. 

Kilpailun järjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoita tapaturmien varalta.  

Kilpailuorganisaatio 

Kilpailun johtaja, Mari Väisänen 050 5961501 mari.vaisanen@kalevanrasti.fi, Ratamestari 
Oskari Silvennoinen p.0504922938 ja info Mira Makkonen p. 050 5388393 
 


