
Alustavat kilpailuohjeet 

Huom. nämä ovat alustavat kilpailuohjeet (versio 4.9.2021), tarkista lopulliset kilpailuohjeet 

kilpailusivustolta. 

 

Terveysturvallisuusohjeet 

Tapahtumassa noudatetaan viranomaisten suosituksia ja määräyksiä sekä niihin perustuvia järjestäjän 

ohjeita. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri on epidemian leviämisvaiheessa. Tilannetta seurataan jatkuvasti ja 

mahdolliset muutokset sisällytetään päivityksinä tapahtuman terveysturvallisuusohjeisiin. 

• Kilpailupaikalle voi saapua vain täysin terveenä. Kilpailupaikalle ei saa tulla, jos on lieviäkään 

tartuntatautiin viittaavia oireita. 

• Muista oikea tapa yskiä tai aivastaa: hihaan, nenäliinaan jne. 

• Pidä huolta hyvästä käsihygieniasta. Järjestäjä varaa käsidesiä lähtö- ja maalipaikalle sekä 

kilpailukeskukseen, mutta myös oman käsidesin mukaan ottamista suositellaan. 

• Käsidesiä käytetään lähdössä ja maaliintulon jälkeen. 

• Huolehdi turvaväleistä (1-2m). Kilpailukeskuksessa on runsaasti tilaa, joten asetu väljästi. 

• Etelä-Karjalassa on voimassa kasvomaskisuositus myös kaikissa ulkotapahtumissa. Käytä 

kilpailutapahtumassa maskia muulloin kuin kilpailusuorituksen aikana. 

Kilpailukeskus 

Huhtiniemen Liikuntakeskuksen kenttä, Pelitie 42, Lappeenranta. Kilpailukeskus avautuu klo 16:30.  

Opastus ja pysäköinti 

Pysäköinti on kilpailukeskuksessa. Pysäköinti tapahtuu vapaasti ja ilman ohjausta liikuntakeskuksen 

parkkipaikoille. 

Kilpailumaasto 

Lähisprintin kilpailumaasto sisältää niin julkista rakennuskantaa, kuin isompia ja pienempiä 

kerrostaloalueita, sekä pururatamaastoa.  

Kompassikisan kilpailumaasto pyörii liikuntakeskuksen alueella sisältäen puistoalueita, pururatoja ja harvaa 

metsää. 

Kilpailualueen liikennettä ei ole suljettu eikä liikenteen ohjausta ole. Alueella on myös muita liikkujia. 

Huomioikaa siis tarkasti muut kilpailijat, liikkujat ja autoliikenne. Karttaan merkattuja kiellettyjä alueita sekä 

viitoituksia ja pakollisia ylityksiä on ehdottomasti noudatettava! Noudattamatta jättäminen johtaa 

automaattisesti kilpailijan hylkäämiseen. 

Kilpailusäännöt 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita. 

Kilpailukortin numero 

Kilpailija on itse vastuussa emit-korttinsa toiminnasta ja siitä, että sen numero on sama kuin 

lähtöluettelossa. Väärällä numerolla suunnistanut kilpailija hylätään lajisäännön 11:518 mukaisesti lukuun 



ottamatta sarjoja H/D10-14. Kilpailukortin numeromuutokset ovat mahdollista tehdä infoon ennen 

kilpailua. 

LÄHTÖ 1 

Lähisprintin lähtöön matkaa 1,8 km. Lähtö 1. 
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LÄHTÖ 2 

Kompassikisan lähtöön matkaa 0,8 km. Lähtö 2. 

Sarja Matka Rastit 

H/D10 1,0 km 9 

H/D12 1,6 km 10 

H/D14 1,8 km 12 



Point2Run 1,0 km  9 

 

Kilpailukartta ja huomioita radoista 

Sprinttisuunnistuskartta, päivitetty elokuussa 2021. Mittakaava 1:4000. Tulostekartta. Kartta on 

muovikotelossa. 

Matkat ilmoitettu lyhintä sallittua reittiä. Huomaa, että kartan sallittuja tonttialueita saa käyttää 

suunnistukseen vain tässä kilpailussa. 

Kielletyt alueet 

• Suunnistuksen hyvän maineen ylläpitäminen on kaikkien kilpailijoiden vastuulla, kielletyksi merkityt 

alueet/kohteet on merkitty tarkoituksella kielletyksi. 

• Violetilla rasterilla on merkitty kielletyt alueet, joilla kulku ja joiden ylitys on kielletty. Vaikka kaikkia 

kiellettyjä alueita ei luonnollisesti ole merkattu maastoon, niille ei saa mennä ja niitä ei voi ylittää. 

• Kilpailualueella on myös pienempiä aitoja. Karttamerkki määrää mistä saa mennä! Kilpailualueella on 

runsaasti rasti- ja maastovalvojia. 

• Kielletyksi alueeksi merkityt tiet tulee ylittää karttaan merkitystä ylityksestä. Muualta tien ylittäneet 

kilpailijat hylätään välittömästi.  

Kielletyt kohteet sprinttisuunnistuksessa: 

 

Rastinmääritteet 

Lähisprintissä rastinmääritteet ovat sekä kartassa että irrallisina. Kiinnitystarvikkeita ei ole. Rastinmääritteet 

saa lähdöstä. 

Kompassikilpailussa rastinmääritteet ainoastaan kartassa. 



Kilpailunumerot 

Kilpailunumeroita ei käytetä. 

Mallirasti 

Mallirasti sijaitsee kilpailukeskuksessa. 

Kengät 

Lähisprintissä nastarit ja piikkarit ovat kielletty. 

Kompassikilpailussa vapaat jalkineet, mutta huomioitava että Huhtiniemen liikuntakeskuksen sisätiloihin 

meno nastareissa/piikkareissa ehdottomasti kielletty. 

Lähtöajat 

Lähtö 1 ja lähtö 2 vapaat lähtöajat klo 17:30-19:00 

Lähdön 1 lähtöjärjestelyt 

Ilmoittaudu nimelläsi lähtövastaavalle, joka ohjaa sinut ratanumeroasi vastaavaan lähtökarsinaan jos 

samalle radalle ei ole lähdössä muita samaan aikaan. 

• 3 min: Kilpailija saa rastinmääritteet. 

• 2 min - 1 min 

• Lähtöhetki: Kilpailija nollaa emitin ja ottaa sen jälkeen kartan edessä olevasta omalla ratanumerollaan 

merkatusta ämpäristä ja kilpailu alkaa. Nollaus tapahtuu vuorollaan, jos lähtijöitä on monta. 

Lähdön 2 lähtöjärjestelyt 

Ilmoittaudu nimelläsi lähtövastaavalle, joka ohjaa sinut lähtökarsinaan, jos samalle radalle ei ole lähdössä 

muita samaan aikaan. 

• 3 min: 

• 2 min: H/D10 ja Point2Run saavat kartan ja opastusta tarvittaessa 

• 1 min: H/D12 saavat kartan 

• Lähtöhetki: Kilpailija nollaa emitin ja kilpailu alkaa. H/D14 sarjat saavat ottaa kartan nollattuaan emitin.   

Maali 

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin, jossa suoritetaan maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen 

suoritetaan kilpailukortin tarkistus. Kilpailukarttoja ei kerätä pois maalissa. Muistakaa kilpailusäännöt ja 

reilupeli, karttaa ei ole sallittua näyttää vielä lähtevälle kilpailijalle! 

Lähdön ja maalin sulkeminen 

Lähdöt suljetaan klo 19:00. Maali suljetaan 10 min viimeisen maaliintulon jälkeen mutta viimeistään klo 

20.00. 

Keskeyttäneet 

Keskeyttäneet ilmoittautuvat maalissa. 

Ensiapu 



Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. 

Vastalauseet ja valitukset 

Vastalauseet ja valitukset käsitellään Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjen mukaisesti. Kirjallinen 

vastalause on jätettävä infoon viimeistään 30 min kilpailun päättymisen jälkeen. 

Tulokset 

Livetulosseuranta: https://live.oriento.fi/results/2021070 

Info 

Info hoitaa ilmoittautumisten ja maksujen epäselvyydet, kilpailukortteihin liittyvät asiat sekä muut 

kilpailujärjestelyasiat. Point2Run sarjaan voi ilmoittautua infossa 5€ hintaan.  

Infosta voit myös vuokrata kilpailukortin 5€. Kompassi ja Point2Run sarjojen osallistujille emit-vuokra 0€. 

Palauttamattomasta kortista laskutetaan 70€.  

Info ei ota vastaan käteismaksuja. 

Pukeutuminen ja WC 

Pukeutuminen kenttäolosuhteissa. Kilpailukeskuksessa on Huhtiniemen liikuntakeskuksen WC-tilat 

käytettävissä. 

Palkinnot 

Kompassicupin osakilpailussa palkitaan kaikki. Palkinto jaetaan kilpailijan tullessa maaliin.  

Kompassicupin kokonaiskisan palkintojenjako alkaa sarjoittain heti tulosten selvittyä. Kompassicupin 

kokonaiskilpailun palkinnot jaetaan johdetusti. 

Kuntosuunnistus 

Normaalit Maanantairastit juostavissa klo 17–19. 

Vastuutoimihenkilöt 

Kilpailunjohtaja: Markus Hakkarainen 

Ratamestarit: Paula Heikkinen ja Saul Klemola 

Valvoja: Simo Mertanen, Lappeen Riento 
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