
Kilpailuohjeet nuorten MM-näyttökilpailu ja kansallinen
sprintti 28.5.2021

Ohjeet tiivistettynä:
● Kilpailukeskuksen osoite: Kuusjärventie 10, 83500 Outokumpu. GPS: 62.722967,

29.014468. Lyhyt opastus kilpailukeskukseen Matovaaran urheilualueelle
Outokummun keskustasta Outokummuntien ja Kuusjärventien risteyksestä. Ei
pysäköintimaksua.

● Sarjoissa H20E ja D20E on karanteeni, joka aukeaa klo 16.00.
Karanteenialueelle on saavuttava klo 17.00 mennessä. Myöhästyneet
eivät voi osallistua nuorten MM-näyttökilpailuun.

● Kilpailukeskuksesta on 50 m karanteenialueelle.

● Karanteenialueella on lähtökynnys 20 min ennen lähtöaikaa.
Lähtökynnykseltä on alle 1 km matkaa lähtöön.

● Ensimmäiset lähdöt klo 17.00 sarjat HD20E ja klo 18.00 muut sarjat.

● Näyttösarjojen kilpailunumerot karanteenialueella, muiden sarjojen numerot infon
läheisyydessä, omat hakaneulat. Emit-tarkastusliuskat saatavana lähtöpaikalla
sekä karanteenialueella (HD20E).

● Emit-leimaus. Lainakortit voi noutaa Infosta, vuokra 5€/kpl.

● Emit-muutokset: to 27.5. klo 20.00 saakka. Sen jälkeen vain
kilpailupaikalla Infossa.

● Rastinmääritteet painettuna kartalle ja irralliset saatavana lähtökarsinassa.

● Kartan mittakaava 1:4000 ja käyräväli 2,5 m.

● Nuorimmillakin sarjoilla on suora suunnistus ilman siimaria.

● Ei nastareita eikä piikkareita.

● Infossa maksuvälineinä käteinen ja pankkikortti.



Toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja: Auli Kostamo, 050 3219187
Kilpailun valvoja: Erno Aalto, 045 6440988
Ratamestari: Oleg Vokulov, 045 1612030
Tuloslaskenta: Timo Harju, 044 5651983
Tiedottaja: Hennariikka Lonka, 050 3478257, hennariikka.lonka@gmail.com

Tuomarineuvosto: Pj. Hannu Myllärinen, JokU
jäsen Sanna Multala, KuoSu
jäsen Fredric Portin, PIF

Kilpailuohjelma

15.30 Info avautuu

16.00 Karanteenialue auki HD20E

16.40 Ensimmäisten lähtijöiden lähtökynnys HD20E

17.00 Karanteeni sulkeutuu, ensimmäinen lähtö HD20E

17.40 Mallisuunnistus avautuu muille sarjoille

18.00 Ensimmäinen lähtö kansallisissa sarjoissa

20.30 Maali sulkeutuu

Koronaohjeet

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton antamia ohjeita kilpailujen
järjestämisestä korona-tilanteen aikana.

Kilpailijan velvollisuudet:

● Saavu kilpailupaikalle vain terveenä

● Huolehdi turvaväleistä

● Käytä kasvomaskia muulloin paitsi kilpailusuorituksen aikana, uuden

kasvomaskin saat maalissa

● Käytä käsidesiä lähdössä, maalissa ja muualla, missä sitä on tarjolla

● Saavu lähtöpaikalle vasta sopivasti ennen omaa lähtöaikaasi

● Viivy maalialueella ja kilpailukeskuksessa vai välttämätön aika

mailto:hennariikka.lonka@gmail.com


Kilpailusäännöt

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjän antamia kilpailuohjeita.

Kilpailukeskus

Pukeutuminen, WC ja pesu

Ei pukeutumis- eikä pesupaikkaa.

Kilpailukeskuksessa ja karanteenialueella on wc-tilat. HUOM! Lähtöpaikalla ei ole wc:tä
eikä pusikkoa (avoin kaupunkialue).

Kahvila ja muut kilpailukeskuksen palvelut
Ei kisakahvilaa. Kilpailijoita palvelee uimahallin kahvio, joka on avoinna klo 20 asti.
Kilpailukeskuksessa on Suunnistajan kauppa.

Sarjat, matkat ja rastien määrät

Sarja Matka (km) Rastit

H20E 2,61
(optimireitti 3,3)

24

D20E 2,25
(optimireitti 2,9)

20

H10 1,16 9
H12 1,33 11
H14 1,77 15
H16 2,18 20



H18 2,41 21
H21 2,81 25
H35 2,81 25
H40 2,41 21
H45 2,41 21
H50 2,18 20
H55 2,18 20
H60 1,85 18
H65 1,85 18
H70 1,71 16
H75 1,71 16
H80 1,52 13
H85 1,52 13
D10 1,16 9
D12 1,33 11
D14 1,55 13
D16 1,77 15
D18 2,18 20
D21 2,41 21
D35 2,41 21
D40 2,18 20
D45 2,18 20
D50 1,85 18
D55 1,85 18
D60 1,71 16
D65 1,71 16
D70 1,52 13
D75 1,52 13
D80 1,33 11
D85 1,33 11

Nuorimmillakin sarjoilla on suora suunnistus ilman siimaria.

Lähtöajat
Lähtöajat ovat nähtävissä kilpailun nettisivulla sekä karanteenialueella.

Kengät/asu
Piikkareiden ja nastareiden käyttö on kielletty.



Kilpailunumerot
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Numeroita ei palauteta. Omat hakaneulat.

Näyttökilpailusarjojen HD20E numerot saa karanteenialueelta. Muiden sarjojen numerot
voi noutaa Infon välittömästä läheisyydestä.

Emit-leimausjärjestelmä
Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Emit-tarkistusliskan saa
karanteenialueelta (HD20E) tai lähdöstä (muut sarjat).

Rastinmääritteet ja rastikoodit
Rastinmääritteet on painettu karttaan ja erilliset rastinmääritteet saa lähtökarsinasta.
Selkeyden vuoksi rastikoodia ei ole kartalla rastinumeron vieressä.

Mallirasti ja nollaleimasin
Kilpailukeskuksessa on mallirasti ja ns. nollaleimasin, jolla voi tarkistaa, että
Emit-kilpailukortti toimii. Kilpailukortin toimivuus on kilpailijan vastuulla.

Verryttely
Verryttelyyn voi käyttää läheisiä urheilualueita ja Matovaaran ulkoilureittejä.

Karanteenialue (HD20E) ja lähtö
Näyttökilpailun sarjoilla H20E ja D20E on käytössä karanteeni ja lähtökynnys. Muilla
sarjoilla näitä ei käytetä. Karanteenialue on kilpailukeskuksen vieressä oleva
monitoimihallin merkitty alue. Karanteenialueelle pääsee Infon vierestä. Karanteeni
aukeaa klo 16.00 ja sinne pääsy suljetaan klo 17.00. Näyttökilpailusarjojen numerot saa
karanteenista ja ne poistetaan klo 17.00.

Lähtöluettelot ja kilpailuohjeet ovat nähtävillä karanteenialueella. Vuokrakortit tulee
noutaa kilpailun Infosta ennen karanteeniin siirtymistä.

Lähtökynnykselle kutsutaan 20 min ennen lähtöaikaa. Lähtöviitoituksen pituus on 0,6
km. Lähtöviitoituksen varrella on mahdollisuus mallisuunnistukseen. Huolehdi, että olet
ajoissa lähtöpaikalla.

Sähköisten viestimien (kännykät, tabletit, tietokoneet jne.) vienti karanteenialueelle on
kielletty. Monitoimihallissa on wc- ja pukeutumistiloja. Huomioi, että lähtöviitoituksen
varrella eikä lähdössä ole wc-mahdollisuutta! Lähtökynnyksen jälkeen ei ole
mahdollisuutta palata karanteenialueelle.



Karanteenialueelle jätetyt varusteet voi noutaa klo 17.40 alkaen.

Lähtökynnys HD20E:

Näyttösarjojen (HD20E) kilpailijoilla on lähtökynnys 20 min ennen lähtöaikaa.
Lähtökynnyksellä GPS-laite kiinnitetään liiviin ja aktivoidaan. Samalla voi ottaa
mallisuunnistuksen kartan. Muilla sarjoilla ei ole karanteenia eikä
lähtökynnystä.

Lähdön toiminta:

Kilpailija käyttää kasvomaskia kunnes hänet kutsutaan lähtökarsinaan. Samalla
tulee desinfioida kädet.

Kilpailija kuulutetaan 3 minuuttia ennen lähtöaikaa
3 min ennen kilpailija voi ottaa irralliset rastimääritteet
2 min ennen Emit-kortin nollaus
1 min ennen siirtyminen oman sarjan kartoille

Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. K-pisteelle on viitoitusta 80 metriä.

HUOM! Mallikartta ei ole esillä lähtökarsinassa, mutta HD10 ja HD12-sarjan
kilpailijoille annetaan kartta ja opastusta 2 min ennen lähtöä. Säännöistä poiketen
HD14-sarjan kilpailijoille ei esitetä mallikarttaa. He saavat ottaa kartan lähtöhetkellä.

Kilpailukartta ja -maasto

Kilpailussa käytettään sprinttisuunnistuskarttaa 05/2021 (tulostus Grano). Alueelta ei
ole aiempaa sprinttikarttaa. Kartan mittakaava 1:4000 ja käyräväli 2,5 m. Kartoitus
Jussi Silvennoinen ja Oleg Vokulov. Kartan koko on A4 ja se on yhdeltä reunalta
avoimessa muovisuojuksessa. Karttoja ei kerätä maalissa pois. Kilpailussa toimitaan
”fair play”- periaatteen mukaisesti.



Maastoa hallitsee Outokummun Vanha Kaivos, joka on puistomainen
museoympäristö, suuret korkeuserot. Osittain kaupunkialuetta. Kilpailumaasto
koostuu noin 70% kovapohjaisesta alueesta, 15% nurmialueista ja 15%
hyväkulkuisesta puistometsästä. Kaksitasoisia alueita ei ole.

HD20E radat ylittävät liikennöidyn tien valvotun ylityspaikan kautta. Ylitys on merkitty
kartalle ylityspaikan symbolilla, ja tien saa ylittää vain sen kohdalta.

Kielletyt alueet
● 100% vihreällä merkityt alueet (kielletty vihreä)
● Ylitsepääsemättömät aidat ja muurit (paksu musta viiva)
● Oliivinvihreällä merkityt alueet (piha-alueet)
● Violetilla viivoituksella karttaan merkityt kielletyt alueet
● Suljetun alueen merkillä piirretyt alueet

https://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/saannot-ja-ohjeet/sprinttisuunnistuksen-kiell
etyt-kohteet/

Kilpailualueella olevien teiden liikennettä ei ole rajoitettu, joten varovaisuutta teiden
ylityksissä, kuten myös parkkialueilla!

HUOM! Kilpailualueella on museorautatie, jonka alueella saa liikkua ja sen saa ylittää.

Osa kiellettyjen alueiden reunoista on korostettu maastossa nauhalla, ja ne on
merkitty kartalle violetilla kielletyn alueen reunaviivalla.

Mallisuunnistus

Rata: 0,7 km, 7 rastia, vain rastiliput. Kartta: 1:4000/2,5m. Kartan koko A6.
Näyttösarjat (HD20E): kartan saa lähtökynnyksellä 20 min ennen lähtöaikaa.



Muut sarjat: mallikartan saa klo 17.40 alkaen lähtöviitoituksella uimahallin edestä.

Maali
Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin. Maalisuora 190 m kulkee tunnelin läpi.
Maaliviivalla on maalileimaus.

Maaliintulon jälkeen kilpailija desinfioi kätensä ja laittaa kasvoilleen järjestäjän
tarjoaman maskin. Tämän jälkeen kilpailija etenee maalikarsinaa eteenpäin Emit-kortin
tarkastukseen. Muista turvaväli!

Myös keskeyttäneet tulevat maalin läpi.

Vuokra-Emit palautetaan maalissa. Palauttamattomasta vuokra-Emitistä
peritään 80 € korvaus.

Karttoja ei kerätä pois maalissa.
HD20E: GPS-laitteet luovutetaan toimitsijalle kilpailun jälkeen maalissa.

Ensiapu
Ensiapupiste on kilpailun maalissa. Ensiavun yhteyshenkilö Alma Toivonen, p. 0400
978794. Lähin lääkäripäivystys Joensuun keskussairaalassa. Siun soten
päivystysapupuhelin 116 117.

Tulokset, rastiväliajat ja reittihärveli
Julkaistaan kilpailun nettisivulla http://wp.kalevanrasti.fi/outokummun-sprintti-28-5-2021/

Palkinnot
Sarjoissa HD20E sekä HD12 ja HD14 palkitaan kolme parasta. HD10-sarjoissa
kaikille osallistujille annetaan osallistumispalkinto maalissa. Muissa sarjoissa



palkittavien määrä ilmoitetaan listalla infon läheisyydessä. Palkintojenjakotilaisuutta ei
järjestetä. Palkinnot voi noutaa sarjan valmistuttua infosta tai seuraavana päivänä
Karjalan Vaarat 2 -kilpailun infosta. Palkintoja ei toimiteta postitse jälkeenpäin.

Televisiointi
Karjalaisen netti-TV lähettää kilpailun suorana lähetyksenä klo 16.50 alkaen.
Selostajana Jani Leinonen, kommentaattorina Oskari Silvennoinen. Lähtöään vielä
odottavat kilpailijat eivät saa seurata netti-TV:tä.

Kuntosuunnistus
Kuntosuunnistusta ei ole.

Tervetuloa kaivoskaupunkiin!

Kalevan Rasti Ry


