
   Kilpailuohjeet Karjalan Vaarat 3  
 
Toimihenkilöt: 

  Kilpailun johtaja:  Aki Hukka, puh. 050 590 6068 
  Ratamestarit:  Jukka Inkeri, Kalevan Rasti (sarjat H/D21E) 
     Heikki Viinikka (muut sarjat), puh. 050 340 0987 
  Valvoja:  Jussi Silvennoinen, Kalevan Rasti, puh. 040 766 3959 
  TA (H/D21E):  Börje Vartiainen, Kalevan Rasti, puh. 040 553 2769 
  Tulospalvelu:  Timo Harju 
  Tiedottaja:  Arto Salminen, puh. 050 380 6132 
 
  Tuomarineuvosto  
     Pj. Risto Vairinen, Kontiolahden Urheilijat 
     jäsen Tarja Silvennoinen, Kalevan Rasti 
     jäsen Hannu Myllärinen, Joutsenon Kullervo 
 
  Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjän ohjeita. 

 

Kilpailumaasto: 

  Maaston ominaispiirteenä rehevät, mutta hyväpohjaiset kuusivaltaiset vaarat.  

  Vaarojen rinteillä  lehtipuumetsää, jopa koivikkoa. Paikoitellen peitteistä ja runsaasti 

  jyrkänteitä. Maasto on fyysisesti melko haastava.  

 

Kartta: 

  Jussi Silvennoinen 5/2021, käyräväli 5 m. Tulostekartta (Grano). Kilpailukartan  

  mittakaava sarjoissa H/D21E-H/D16E 1:15 000, sarjoissa H/D65-85 ja H/D10-12  

  1:7 500 ja muilla sarjoilla 1:10 000. Kartta on muovikotelossa. Rastimääritteet on 

  painettu karttaan. Näyttökilpailujen sarjoilla irralliset rastimääritteet lähtöpaikalla. 

  Karttoja ei kerätä pois maalissa. 

 

Kielletyt alueet: 

  Kilpailualueella viljeltyjä peltoja, jotka on merkitty karttaan kielletyn alueen rasterilla. 

  Peltoja ei ole rajattu kielletyn alueen nauhalla. Rasterilla merkittyjen peltojen ylitys 

  sallittu vain viitoitusta pitkin karttaan merkitystä kohdasta. Jos rasteri on pellon  

  reunasta alkaen, niin reunaojan pellon puolella ei saa kulkea edes pientareella. 

    
  Pelto. Saa juosta.    Saa juosta merkittyä väylää pitkin. 

        Nauha alueen reunassa. 

 

  Kaikilla tonttialueilla on kulku kielletty. Tontin läpi saa juosta jos sen läpi on  

  piirretty tie ja ellei sitä ole erikseen merkitty kielletyksi alueeksi. 

 



             

  Saa juosta pihan läpi.    Ei saa juosta kummankkan 

  Tontin läpi on piirretty tie.    pihan läpi. 

   

  Maastossa on useita luonnonsuojelualueita, jotka on merkitty karttaan rasterilla. 

  Niitä ei ole rajattu kielletyn alueen nauhalla. Joissain kohdissa on osa aluetta rajattu 

  nauhalla. Rajaus on merkitty karttaan yhtenäisellä viivalla. Eräällä jyrkännealueella 

  kielletyn alueen rasteri on muutettu hiukan tavallista hennomaksi, jotta mäen muoto 

  erottuu kartasta paremmin. 

   

Liikenneturvallisuus: 

  Pysäköintialueilta on viitoitus kilapailukeskukseen (Tohmajärven kesäteatteri, os. 

  Kirkkotie 14, Tohmajärvi). Matka enimmillään n. 1 km. Tohmajärven kirkossa on  

  kisapäivänä konfirmaatio. Kirkkotiellä on tavanomaista runsaammin liikennettä.  

  Noudata erityistä varovaisuutta teiden ylityksessä. Käytä suojateitä.  

 

Terveysturvallisuus: 

  Kilpailuun ei saa osallistua, jos ei tunne itseään terveeksi. 

  Kilpailukeskuksessa, karanteenialueella ja parkkialueilla on käytettävä maskia.  

  Omat maskit mukaan. Huolehdi turvaväleistä ja noudata järjestäjien ohjeita. Ennen 

  lähtökarsinaan menoa ja rastimääritteiden ottoa käytä käsidesiä.   

  Tarkemmat ohjeet terveysturvallisuussuunnitelmassa. 

 

Lähtöluettelo ja -ajat: 

  Lähtö- ja osallistujaluettelot sarjoittain ovat Kalevan Rastin ylläpitämällä   

  kisasivulla  ja Keski-Karjalan Rastin blogissa sivulla Karjalan Vaarat 3 viimeistään 

  perjantaina 28.5.2021. 

 

Lähtökynnys/karanteenialue ja varusteiden kuljetus: 

  Vain näyttösarjoilla on lähtökynnys, joka on karanteenialueella. Karanteenialueelle 

  on kilpailukeskuksesta matkaa 2 500 m (keltainen viitoitus) kevyen liikenteen väylää 

  pitkin.  

 

  Karanteenialue aukeaa klo 9:00 ja siellä on oltava viimeistään klo 10:50.  

  Myöhästyneet eivät voi osallistua näyttökilpailuun.  

 

  Näyttökilpailujen sarjojen kilpailunumerot ovat väljästi saatavilla    

http://wp.kalevanrasti.fi/pitkamatka-tohmajarvi-30-5/
http://keskikarjalanrasti.blogspot.com/p/karjalan-vaarat-3.html


  karanteenialueelle johtavan kevyen liikenteen väylän varressa n. 200 m ennen  

  karanteenialueen sisäänkäyntiä. Noudata turvaväliä numeroa noutaessasi. 

             

  Karenteenialueelle pääsy vain kilpailunumerolla. Tarkasta numerosi   

  lähtöluettelosta.  Omat hakaneulat mukaan. 

 

  Karanteenialueella on WC:t (bajamajat). Käytössä myös rakennuksen sisätiloja (ei 

  sähköä, ei lämpöä, ei vettä).   

  

  Karanteenialueelle ei saa tuoda mobiililaitteita, kannettavia tietokoneita  

  tabletteja jne. Laitteiden käyttö aiheuttaa kisasta hylkäämisen. 

 

  Karanteenialue on vain kilpailijoille. Huoltajilta sinne on pääsy kielletty.  

 

Lähdöt, viitoituksen väri: 

  Näyttökilpailujen sarjat: 

  Lähtö 1, sininen viitoitus, matkaa karanteenialueelta 500 m. 

  Kulku lähtöön karanteenin sisääntulon kautta, jossa varusteiden luovutus  

  kilpailukeskukseen kuljetusta varten. Samassa paikassa myös GPS-laitteiden  

  luovutus niille kilpailijoille, jotka kuuluvat GPS-seurantaan. Suositellaan oman liivin 

  käyttöä. Emit-tarkastuslipukkeet ja irralliset rastimääritteet ovat lähdössä. Lähdön 

  ruuhkautumisen välttämiseksi lähde sinne korkeintaan 10 min ennen omaa  

  lähtöaikaasi. 

   

  Sarjoilla H21E ja D21E on hajontalenkit. Näiden sarjojen parittomilla   

  kilpailunumeroilla lähtevät ottavat lähdössä rastimääritteet ja kartan, joissa on  

  sarjatunnuksen perässä numero 1 (esim D21E _1). Vastaavasti parillisilla  

  kilpailunumeroilla lähtevät ottavat numerolla 2 (esim. H21E_ 2) merkityt   

  rastimääritteet ja kartan. Kilpailijan vastuulla on ottaa oikea kartta ja   

  oikeat rastimääritteet.  

 

  Kansallisen kilpailun sarjat: 

  Lähtö 2, punainen viitoitus, matkaa kilpailukeskuksesta 900 m. 

  Kaikki kansallisen kilpailun sarjat lähtevät Lähdöstä 2. 

  Viitoitus lähtöön alkaa opaspaalulta kilpailukeskuksesta. 

 

Ratojen pituudet, rastien lukumäärä, osanottajat sarjoittain: 

   

Lähtö 1: 

   

   

Sarja: Matka: Rasteja: Osall. Sarja: Matka: Rasteja: Osall: 

H21E 15,1 km 26 63 D21E 10,2 km  19 36 

H20E 9,1 km 16 25 D20E 7,0 km 10 29 

H18E 9,1 km 16 45 D18E 7,0 km 10 43 

H16E 6,6 km 11 32 D16E 5,3 km 9 36 

  

Lähtö 2: 



 

Sarja: Matka: Rasteja: Osall. Sarja: Matka: Rasteja: Osall: 

H21A 8,9 km 17 7 D21A 7,0 km 15 2 

H21B 7,0 km 15 2 D21B 5,3 km 9 2 

H35 7,8 km 12 3 D35 6,3 km 12 2 

H40 7,0 km 15 4 D40 5,3 km 9 5 

H45 7,0 km 15 22 D45 5,3 km 9 10 

H50 6,3 km 12 14 D50 4,7 km 9 12 

H55 6,3 km 12 10 D55 4,7 km 9 7 

H60 5,3 km 9 11 D60 4,2 km 9 9 

H65 4,7 km 9 8 D65 3,1 km 9 6 

H70 4,2 km 9 5 D70 2,4 km 7 1 

H75 3,1 km 9 6 D75 2,4 km 7 0 

H80 2,4 km 7 4 D80 2,4 km 7 0 

H18 6,3 km 12 0 D18 4,7 km 9 1 

H16 4,7 km 9 3 D16 3,1 km 9 0 

H14 3,0 km 8 10 D14 3,0 km 8 9 

H12 1,5 km 6 4 D12 1,5 km 6 12 

H10 1,4 km 5 8 D10 1,4 km 5 6 

 

  Sarjoilla H/D10-12 ei ole siimaria. Näiden sarjojen kilpailumaastona on Mokinrinteen 

  ulkoilualue, jossa hyvä näkyvyys ja Kemien pururadat. 

 

Juomapaikat 

  Radoilla, joiden pituus on yli 9 km, on juomapaikkoja. Juomapaikkojen sijainti on 

  merkitty karttaan. Yhden juomapaikan sijainti on merkitty vain rastimääritteeseen. 

  Etäisyydet juomapaikoille ovat sarjassa H21E  4,5  km ja 11,2 km ja sarjassa D21E 

  2,0 km ja 6,3 km. 

 

  Tarjolla on vettä. 

   

Käymälät, pukeutuminen ja peseytyminen: 

  WC:t sijaitsevat kilpailukeskuksessa, karanteenialueella ja lähdöissä. Pukeutumis- ja 

  pesutiloja ei ole. 

 

Kilpailunumero ym. materiaali: 

  Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Omat hakaneulat.    

  Näyttökilpailusarjojen numerot ovat  karanteenialueelle menevän kevyen liikenteen 

  väylän varrassa n. 200 m ennen karanteenialuetta. Kansallisen kilpailun   

  sarjojen numerot kilpailukeskuksessa. Kilpailunumeroita ei kerätä pois. Emit- 

  tarkastuskortit ovat lähdössä.  

  Tarkasta Emit-numerosi lähtöluettelosta – muutoksesta peritään 2 €.  

  Kilpailija on vastuussa siitä, että kilpailee oikealla ja toimivalla Emit-kortilla. 

   Irralliset rastimääritteet vain näyttökilpailujen sarjoissa. Ne saa lähdöstä. 

  Vuokra-emit-kortin saa Infosta. Vuokran hinta 5 €. Varaa tasaraha. Kadonneesta 



  kortista veloitetaan 70 €. 

 

Lähdöt: 

  Toiminta lähdössä 

• neljä minuuttia ennen lähtöä: kilpailija kutsutaan lähtöön, tarkistetaan numero  

• kolme minuuttia ennen lähtöä: kilpailija nollaa kilpailukorttinsa 

• kaksi minuuttia ennen lähtöä: kilpailukarttaan tutustuminen 

• minuutti ennen lähtöä: kilpailija siirtyy sarjansa karttaämpärin viereen  

• Lähtöhetki: kilpailija ottaa karttansa ja lähtee matkaan 
 

Kilpailija on itse vastuussa oman sarjansa kartan ottamisesta ja elektronisen 
kilpailukorttinsa toiminnasta. 
 
Käytä suojamaskia siihen asti kunnes sinut kutsutaan lähtökarsinaan! Laita 
käytetty maski roskasäkkiin. Muista käsidesi. 
 
Myöhästynyt kilpailija ilmoittautuu lähdön toimitsijalle, joka antaa lisäohjeet. 
 

Keskeyttäneet: 
  Keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa. 
 
Ensiapu:  
  Kilpailun ensiavusta vastaa SPR:n Tohmajärven osasto. Ensiapupisteet ovat  
  kisakeskuksessa ja maastossa karttaan merkityssä paikasta. Kilpailukeksuksen  
  ensiapupisteen puh. 040 756 8881. Lääkäripäivystys Joensuussa Pohjois-Karjalan 
  keskussairaalassa ensiapupoliklinikalla (puh. 013 171 3300).  
 
Maali: 
  Kilpailuissa käytetään maalileimausta. Maalileimauksen jälkeen seuraa viitoitusta. 
  Ennen  leimantarkastusta desinfioi kädet ja laita ylle viitoitukselta saamasi  
  kasvomaski. Noudata järjestäjien ohjeita ja turvavälejä.  
   
GPS-laitteden ja liivien luovutus: 
   GPS-laitteet luovutetaan maalissa. Seuraa viitoitusta. Myös kilpailijan käytössä ollut
  järjestäjien liivi palautetaan samaan pisteeseen. Noudata turvavälejä. 
   
 
Palkinnot: 
  Palkinnot saa noutaa Infosta oman sarjan tulosten valmistuttua. Myös lauantain  
  kisan  noutamattomat palkinnot on noudettavissa sieltä. Sunnuntain jälkeen  
  noutamattomat palkinnot jäävät järjestäjille.  
 
  Kaikki H/D10-12-sarjoissa hyväksytyn suorituksen  saaneet palkitaan. 
 
Ravintolapalvelut: 
  Kilpailukeskuksessa kilpailijoita palvelee Kahvila Meijän Kammari klo 10:00 alkaen. 
  Lounasta saa Ravintola Kotipirtistä os. Talluksentie 26, Tohmajärvi. 
 
Lasten ratojen erillisohjeet: 
  Sarjoilla H/D10-12 ei ole siimaria. Näiden sarjojen kilpailumaastona on Mokinrinteen 
  ulkoilualue, jossa hyvä näkyvyys ja Kemien pururadat. 
  
  H/D10-sarjoissa aikuinen voi kulkea lapsen mukana. Mahdolliset saattajat tietävät 
  turvahenkilön roolinsa antaen nuoren tehdä omaa työtään välillä virheitäkin tehden. 
  Yhteinen pohdiskelu voi toki olla paikallaan, mutta kilpailunomainen tilanne on  
  tarkoitettu itseopiskelua ja itseluottamuksen keräämistä varten. 

http://www.ravintolakotipirtti.fi/


 
  Lähtö 2: Punainen viitoitus, matkaa kilpailukeskuksesta 900 m. 
  Toiminta lähdössä: 

• neljä minuuttia ennen omaa lähtöaikaa: kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan, 
tarkistetaan numero. 

• kolme minuuttia ennen lähtöaikaa: kilpailja nollaa kilpailukorttinsa. 
Kilpailukartta ratamerkintöineen on nähtävillä ja toimitsija antaa tarvittaessa 
opastusta. 

• kaksi minuuttia ennen lähtöaikaa: kilpailija saa kartan ja toimitsija opastaa. 

• minuutti ennen lähtöä kilpailija voi jatkaa itsenäisesti kartan ja radan 
tutkimista. 

   
  Lähtöhetkellä kilpailija saa lähteä matkaan. 
 
 Maalissa tulee suorittaa maalileimaus. H/D10-sarjoissa puuttuvasta tai virheellisestä 
 rastista lisätään 10 minuuttia/rasti lisäaikaa. 
 
 
 
 
 Onnistuneita reitinvalintoja toivottaen! 
 
 
 

       


