
Rakas-rastit ja Kaakon AM-sprintti, sunnuntaina 
10.9.2017 Savitaipaleella 

ALUSTAVAT KILPAILUOHJEET 

Lopulliset kilpailuohjeet ovat esillä kilpailupäivänä kilpailukeskuksessa. 

Järjestämisorganisaatio 

Kilpailunjohtaja: Markku Kivistö  Puh 050 402 1500  

Ratamestari:  Jani Kiuru 

Valvoja:  Juha Nurmiainen, LuuRa 

Tulospalvelu:  Tuomas Kaulio 

Ensiapu:  Marjut Lintunen 

Pysäköinti:  Aimo Ukkonen 

Lähtö:   Pentti Närhi 

Kilpailukeskus: Jyri Hapola 

Kisaravintola: Raija Hapola 

Kuulutus:  Sampsa Lintunen 

Tiedotus:  Laura Jänis  Puh 040 562 2377 

Info:   Leena Kantanen 

Tuomarineuvoston puheenjohtaja: Markku Pietikäinen, JoKu 

Tuomarineuvoston jäsenet: jäsen 1, jäsen 2 

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskus on Savitaipaleen urheilukeskuksessa, osoite Jonni Myyrän Tie 1, 54800 

Savitaipale. 

Opastus ja pysäköinti 

Opastuksen alkupisteet ovat vt 13:lla, lännestä tuleville Savitaipaleen ABC:n kohdalla ja idästä 
tuleville Savitaipaleen sisääntuloliittymän kohdalla, joista ajoaika pysäköintipaikalle on max 5 
min. Parkista kilpailukeskukseen on matkaa max 400 m. Ei pysäköintimaksua. 

Kilpailusäännöt 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita. Jokainen 
suunnistaja suunnistaa omalla vastuullaan.   

Kilpailukartta 

Sprinttisuunnistuskartta 1:4000, käyräväli 2 m, tulostettu 9/2017, kartan koko A4. Kartta on 

muovikotelossa. Karttoja ei kerätä pois maalissa. Lajisääntöjen mukaan kilpailijat eivät saa 



näyttää kilpailukarttaansa tai rataansa muille kilpailijoille tai huoltajille ennen viimeistä 

lähtöaikaa. Muista reilu peli! 

Kilpailualue ja maasto 

Sprintti kilpaillaan Savitaipaleen keskustan taajama-alueella. Radat sisältävät myös 

metsäosuuksia. Kilpailualueen katuja ei ole suljettu, joten kaduilla ja parkkipaikoilla on kilpailun 

aikana liikennettä. Radat sisältävät tienylityksiä ja ajoteitä ylitettäessä on noudatettava 

varovaisuutta. 

Ratamestarin lausunto on luettavissa ennen kilpailua kisasivuilta sekä kilpailukeskuksen 

ilmoitustaululta. 

Kielletyt alueet 

Kiellettyjä alueita ovat sprinttisuunnistuksen ja sprinttikartan kielletyt kohteet. Muutamissa 

paikoissa kilpailualueella on muovinauhaa selventämässä kiellettyä kohdetta tai sen reunaa. 

Jos kilpailija ylittää kielletyn alueen, kilpailija hylätään. 

Kilpailuasu ja jalkineet 

Kilpailuasu on vapaa. Piikkareiden ja nastareiden käyttö on kielletty, kenkäsuositus on 

nappulapohjainen maastojuoksukenkä tai lenkkikenkä. 

Turvallisuus 

Pelastussuunnitelma on ilmoitustaululla. On syytä varoa auto- ja muuta liikennettä 
suunnistettaessa. 

Sarjat ja radat 

Pituus lyhintä mahdollista reittiä 

Sarja Matka Rastit  

H12 1,7 km 10 D12 1,7 km 10 H50 2,9 km 17 D50 2,3 km 12 

H14 1,7 km 10 D14 1,7 km 10 H55 2,9 km 17 D55 2,3 km 12 

H16 2,8 km 13 D16 2,3 km 12 H60 2,8 km 13 D60 1,6 km 11 

H18 3,1 km 16 D18 2,3 km 12 H65 2,8 km 13 D65 1,6 km 11 

H20 3,1 km 16 D20 2,8 km 13  H70 1,6 km 11 D70 1,6 km 11 

H21 3,5 km 19 D21 3,1 km 16 H75 1,6 km 11 D75 1,6 km 11 

H35 3,2 km 17 D35 2,8 km 13 H80 1,6 km 11 

H40 3,2 km 17 D40 2,8 km 13 H85 1,6 km 11 

H45 3,2 km 17 D45 2,3 km 12 H90 1,6 km 11 



Mallirasti ja leimaus 

Mallirasti on nähtävissä kilpailukeskuksessa. Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. 

Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää 

lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. 

Kilpailun järjestäjä ei tule tarkistamaan/varmistamaan kilpailijan kilpailukortin oikeellisuutta 

ennen lähtöä. Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista 

kilpailukorttia, suoritus hylätään (Suunnistuksen lajisääntö 11.518). Muutokset on ilmoitettava 

kilpailukeskuksen infoon ennen kilpailijan lähtöhetkeä. Lainakortit (5€) voi noutaa infosta, jonne 

ne on myös palautettava kilpailun jälkeen. 

Palauttamattomasta lainakortista peritään 80 €. 

Kilpailunumerot, tarkistuslipukkeet ja rastimääritteet 

Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita. Kilpailunumerot ovat saatavilla kilpailukeskuksessa. 

Samasta paikasta on saatavilla myös tarkistuslipukkeet. Kilpailunumerot kerätään maalissa. 

Rastimääritteet ovat saatavina vain irrallisena lähdöstä 2 min ennen lähtöä. Rastimääritteille ei 

ole varattu kiinnitystarvikkeita. Rastimääritteitä ei siis ole painettu karttaan. 

Lähtö 

Lähtöön on matkaa noin 1200 m. Lähtöön johtaa keltainen viitoitus, joka alkaa kilpailu-

keskuksessa sijaitsevalta infopaalulta. Lähtöön mentäessä on noudatettava järjestäjän 

osoittamaa reittiä. 

Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan neljä minuuttia ennen lähtöaikaansa, jolloin tarkistetaan 

kilpailunumero. Kolme minuuttia ennen lähtöä on Emit-kortin nollaus, mikä on kilpailijan omalla 

vastuulla. Rastimääritteet kilpailija saa kaksi minuuttia ennen lähtöä. Minuuttia ennen 

lähtöhetkeä kilpailija siirtyy oman karttansa viereen ja H/D12-14-sarjalaiset ottavat karttansa. 

Muut sarjat saavat ottaa kartan lähtöhetkellä. 



 

Verryttely 

Verryttely on mahdollista valtatie 13 eteläpuolella lähtöön johtavalla alueella (katso 

kilpailulueen kuva). Varo muuta liikennettä! 

 

 

Viimeinen rasti ja maali 

Viimeinen rasti on kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Viimeiseltä rastilta on viitoitus 

maaliin. 

Käytössä on maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen siirrytään suoraan leimantarkastukseen. 

Virheelliset ja puutteelliset leimaukset käsitellään heti leimantarkistuksen jälkeen. 

Keskeyttäneet 

Keskeyttänyt kilpailija leimaa maalissa ja ilmoittaa keskeyttämisestään tarkastuksessa. 



 

Tulokset 

Tulokset julkaistaan tulostaululla. Kilpailun jälkeen tulokset julkaistaan www.rakas.net -

internetsivuilla. 

Palkintojen jako 

Palkintojen jako aloitetaan heti tulosten selvittyä. AM-kilpailussa jaetaan mitalit kolmelle 

parhaalle. 

Ravintola 

Kisakeskuksessa palvelee kisaravintola ja kahvio. 

Ensiapu 

Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. 

Peseytyminen ja WC 

Kilpailukeskuksessa on pukuhuoneet, suihkutilat ja WC:t sekä miehille että naisille. 

Kuntosuunnistus 

Kuntosuunnistamaan on mahdollista lähteä klo 11.00–12.00 välisenä aikana. 

Kuntosuunnistusrata on 2,7 km / 21 rastia. Ilmoittautuminen ja maksaminen tapahtuu 

erillisessä kuntosuunnistuspisteessä kilpailukeskuksessa. Karttamaksu on 6 €, juniorit 0€.  

HUOM!  Kuntosuunnistuksen lähtöpaikka ja maali ovat eri kuin AM-sprintin lähtö ja maali. 

Kuntosuunnistaja ei saa tulla AM-sprintin maaliin. Kuntosuunnistaja anna kilpailijoille etuajo-

oikeus leimauksessa. 

 
 
Tsemppiä kisaan! 
 
Raja-Karjalan Suunnistajat 
 


