
Kilpailuohjeet 
Kansalliset Rakas-rastit ja Kaakon aluemestaruuskeskimatka 6.6.2015 Taipalsaaren 

Vehkataipaleella. 

Kilpailuohjeet ovat alustavat, lopulliset ovat nähtävillä kilpailukeskuksessa. 

 

NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT JA OHJEET 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita. SSL:n lajisäännöt löytyvät  

Suomen Suunnistusliiton internetsivuilta www.suunnistusliitto.fi   

 

ORGANISAATIO 

Kilpailunjohtaja: Jussi Eskelinen 

Valvoja: Hannu Myllärinen, JoKu 

Ratamestariryhmän johtaja: Mikko Kuusio 

Tulospalvelu: Arto Sopanen  

Lähtö: Petri Nurmela 

Maali: Markku Kaulio  

Tiedotus: Laura Jänis 

Kuulutus: Sampsa Lintunen 

Kenttätoiminnot: Juho Kaulio 

Ensiapu: Reetta Juvonen 

Opastus, pysäköinti ja turvallisuus: Jouko Jääskeläinen 

Ravintola: Tuula Kaulio 

Tuomarineuvoston puheenjohtaja: Johan Uusimäki, OK 77 

Tuomarineuvoston jäsen: Anu Pohjamo, SK Vuoksi 

Tuomarineuvoston jäsen: Ville Saikko, Lappeen Riento 

  

http://www.suunnistusliitto.fi/


MAASTO 

Maasto on monipuolinen eteläkarjalainen suunnistusmaasto, joka tarjoaa suppaa, kangasta sekä 

talousmetsää, jossa näkyvyys ja kulkukelpoisuus vaihtelevat. Kangas- ja mäkialueilla kulkukelpoisuus 

on hyvä tai erittäin hyvä. Avokallioita kilpailualueella on erittäin vähän. Osa suppa-alueesta, jossa 

mukana on myös muutamia jyrkkärinteisiä suppia, on tiheäkasvuista metsää. Alueella on tehty 

jonkin verran metsänhoidollisia töitä. Muutamista jylhistä supparinteistä huolimatta korkeuserot 

ovat kauttaaltaan maltillisia, alle 30 metriä. Ratojen loppuosassa radat sivuavat soranottoaluetta, 

joka on kiellettyä aluetta. Kiellettyjen alueiden merkintää on ehdottomasti noudatettava. Erityisesti 

kilpailukeskuksen läheisyydessä on runsaasti rasteja lähekkäin; tarkista koodit. Maastossa on 

järjestetty SM-yökilpailu vuonna 1996. 

 

KILPAILUKARTTA JA RASTINMÄÄRITTEET  

Kilpailukartta on IOF:n normien mukainen digitaalitulostekartta, mittakaava 1: 10 000, käyräväli 5 m, 

kartta tulostettu IT-Saimaassa 06/2015. Kartoitus: Matti Kyöstilä. Kilpailukartta on nähtävissä 

lähtöpaikalla. 

Kartan koko on H/D10RR, H/D12TR, H/D12 ja H/D13 A5, muilla sarjoilla A4. 

Kartat ovat muovikotelossa. Rastimääritteet ovat sekä kartoissa että irrallisina (omat 

kiinnitystarvikkeet).  

 

INFO 

Vuokratut Emit-kortit noudetaan kuittausta vastaan kilpailukeskuksen infosta. Kaikki 

ilmoittautumisia, lähtöaikoja ja Emit -kortteja ym. koskevat asiat hoidetaan infopisteessä.  

 

KIELLETYT ALUEET 

Kilpailijoita muistutetaan lajisääntöjen mukaisista kielletyistä alueista (3.61, 3.62 ja 3.64) ja niiden 

rikkomisen merkityksestä kilpailusuoritukseen (4.62). Kielletyt alueet on merkattu karttaan kielletyn 

alueen merkein. Kilpailija saa mennä kilpailumaastoon vain kilpailusuoritustaan tekemään. 

 

VIITOITUKSET 

Viitoitukset alkavat opaspaalulta. Lähtöön mennessä on ehdottomasti noudatettava viitoitusta. 

  



SARJAT, MATKAT JA RASTIT 

Sarja  Matka, km  Rastit, kpl 

H21  5,87  15 

H35  4,83  14 

H40  4,83  14 

H45  4,48  12 

H50  3,76  12 

H55  3,76  12 

H60  3,03  9 

H65  2,72  9 

H70  2,28  8 

H75  2,16  9 

H80  1,83  8 

H85  1,49  7 

H20  4,48  12 

H18  3,66  12 

H16  3,02  11 

H14  2,23  8 

H13  2,14  8 

H12  1,47  6 

H12TR  1,49  5 

H10RR  1,93  5 

D21  4,48  12 

D35  3,66  12 

D40  3,66  12 

D45  3,54  11 

D50  2,72  9 

D55  2,28  8 

D60  2,16  9 

D65  1,83  8 

D70  1,83  8 



Sarja  Matka, km   Rastit, kpl 

D75  1,49  7 

D20  3,54  11 

D18  3,03  8 

D16  2,71  10 

D14  2,12  8 

D13  1,98  7 

D12  1,47  6 

D12TR  1,49  5 

D10RR  1,93  5 

 

KILPAILUNUMEROT 

Kaikissa kilpailusarjoissa käytetään kilpailunumeroita. Kilpailunumerot ovat saatavissa 

kilpailukeskuksessa. Numerot on ripustettu naruun numeroiden jakopaikalla. Omat hakaneulat! 

Kilpailunumeroa ei saa taittaa eikä osaakaan siitä peittää (pidettävä kokonaan näkyvillä). 

Kilpailunumerot pitää palauttaa maalissa. 

 

KILPAILUKORTIT 

Kilpailijat ovat itse vastuussa kilpailukorttiensa toimivuudesta ja siitä, että he käyttävät 

ilmoittautumisen yhteydessä mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tarkista kilpailukorttien 

numeroita ennen lähtöä. Jos jokin kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista 

kilpailukorttia, suoritus hylätään (lajisäännöt 11.518). 

Kilpailukortin numeron vaihtamisesta veloitetaan viisi (5) euroa. Muutosilmoitus on tehtävä 

kirjallisesti kilpailukeskuksen infoon ennen kilpailun alkua. Emit-kortin numeroa ei voi muuttaa enää 

lähdössä. 

Järjestäjä varaa vuokrakortin niille, joiden Emit-kortin numeroa ei ole ilmoitettu, jota on käytettävä 

kilpailussa. Lainakortit (vuokrahinta 5 euroa/kortti) ovat noudettavissa kilpailukeskuksen infosta, 

jonne ne on myös palautettava kilpailun jälkeen. Palauttamattomasta lainakortista peritään 80 

euron maksu. 

 

LÄHTÖ 

Kilpailussa on käytössä yksi lähtöpaikka, matkaa kilpailukeskuksesta noin 900 metriä. Kaikki sarjat 
lähtevät samasta lähtöpaikasta, kuitenkin siten, että lasten lähdölle on oma lähtökarsina.  

Lähtöalueella ovat saatavissa rastimääritteet ja Emit-tarkistuslipukkeet. Irralliset rastimääritteet ovat 
saatavilla lähdössä. Rastimääritteiden kiinnitystarvikkeita ei ole tarjolla.  



Lähtöalueella ovat nähtävissä myös lähtöluettelot oman lähtöajan tarkistamista varten. Lähdössä ei 
ole WC:tä. 

Lähtökarsinan toiminnot: 

-4 minuuttia kilpailijat kutsutaan lähtökarsinaan, kilpailunumeroiden tarkastus 

-3 minuuttia kilpailijat nollaavat emit-kilpailukorttinsa 

-2 minuuttia mallikartta kilpailijoiden nähtävissä 

-1 minuutti kilpailijat siirtyvät sarjojensa karttalaatikoiden viereen 

Lähtöhetki kilpailijat ottavat karttansa karttalaatikoista ja lähtevät matkaan. 

Kilpailijat vastaavat itse siitä, että he ottavat oikean kartan. Lähdöstä on viitoitus K–pisteeseen. 

Lähdöstä myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat myöhästyneitten kilpailijoiden lähettäjälle, joka 
antaa lähtöluvan siten, että myöhästyneet kilpailijat eivät häiritse oikea-aikaisesti lähteviä. Lähtö 
suljetaan 15 min viimeisen lähtöajan jälkeen. 

ERITYISOHJEITA LASTEN LÄHTÖÖN (LÄHTÖKARSINA 2)  

5 min ennen lähtöä: kuulutetaan lähtöaika ja nimet ja tarkistetaan numerot. 

4 min ennen lähtöä: RR- ja TR-sarjojen mallikartat ratoineen ovat nähtävissä. H/D 12-14-sarjojen 
mallikartat ilman ratoja ovat kilpailijoiden nähtävissä.  

3 min ennen lähtöä: Emit-korttien nollaus.  

2 min ennen lähtöä: RR-suunnistaja saa kartan ja häntä opastetaan. TR-suunnistaja tutustuu 
mallikarttaan, jossa on hänen ratansa. H/D 12-14-sarjojen mallikartat ilman ratoja ovat kilpailijoiden 
nähtävissä (kartassa K-piste on merkitty ja se on samalla lähtöpaikka).  

1 min ennen lähtöä: RR-suunnistaja tutustuu saamaansa karttaan ja rataan. TR-suunnistaja ottaa 
kartan ja tutustuu rataansa. H/D 12-14-sarjojen kilpailijat ottavat karttansa ja tutustuvat rataan.  

Lähtöhetki: Kilpailijat lähtevät maastoon. H/D10RR on merkitty maastoon maassa kulkevalla 
valkoisella muovinauhalla.  

Viimeisellä rastilla on kolme leimasinta, joilla kaikilla voi leimata; yhdessä on RR-tunnus ja muissa on 
muiden sarjojen numerotunnus. Rasti on sama kaikkien muiden sarjojen kanssa. Maalissa leimataan 
maalileimaus.   

Viitoituksen välittömässä läheisyydessä on muitakin kuin tukireitin ja rastireitin rasteja, joten muista 
tarkistaa koodi aina ennen leimausta. Väärällä rastilla leimaaminen ei haittaa, jos leimaat kaikilla 
oman ratasi rasteilla oikeassa järjestyksessä. Rastireitillä puuttuvasta leimasta kilpailija saa 10 
minuuttia lisäaikaa. 

  



MAALI 

Viimeisiltä rasteilta on viitoitus maaliin, matkaa noin 80 metriä. Viimeinen rasti on yhteinen kaikilla 
sarjoilla, myös rastireitillä. Kaikissa sarjoissa kilpailusuoritus päättyy maalileimaukseen.  

Karttoja ei kerätä maalissa. Muista, että sääntöjen mukaan kartan näyttäminen toiselle kilpailijalle 
ennen suoritusta on kiellettyä!  

Itkumuuri on maali-/tulostoimiston yhteydessä. Maali suljetaan klo 14.30. 
 

LÄHTÖAJAT 

Lähtölistat julkaistaan kilpailujen internet–sivuilla ( http://www.rakas.net) ja kilpailukeskuksen 
tulostauluilla.  

KESKEYTTÄNEET 

Keskeyttäneet kilpailijat tulevat normaalisti maaliin ja ilmoittavat toimitsijoille keskeytyksestä. 

RASTIT 

Rastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin. Mallirasti on opaspaalun 

läheisyydessä. Sen luona on myös 0-leimasin kilpailukortin toimivuuden tarkistamista varten. 

ENSIAPU 

Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste.  

TULOKSET 

Tulokset toimitetaan tulostauluille kilpailun etenemisen mukaan. Viralliset tulokset ja 
väliaikatulokset ovat nähtävillä Rakkaan nettisivuilla: http://www.rakas.net . 

PALKINTOJEN JAOT 

H21- ja D21-sarjojen sekä H/D10RR-H/D14-sarjojen palkinnot jaetaan kuulutettuna. Muiden 
kilpasarjojen palkinnot ovat noudettavissa infosta kunkin kilpailusarjan tulosten selvittyä. Sarjan 
palkintojen noudettavuus ilmoitetaan tulostaululla. Rastireitti-sarjoissa kaikki kilpailijat saavat 
osallistumispalkinnot maaliintulon yhteydessä.  

Palkittavien määrät sarjoittain ilmenevät kilpailukeskuksen infotaululta. Aluemestaruusmitalit 
jaetaan kolmelle aluemestaruuskilpailun parhaalle henkilölle kussakin sarjassa. 

 

PUKEUTUMINEN, PESEYTYMINEN JA WC:T 

Pukeutuminen tapahtuu kilpailukeskuksessa maasto-olosuhteissa. Pesua ei ole järjestetty. WC:t ovat 
kilpailukeskuksessa.  

http://www.rakas.net/
http://www.rakas.net/


OPASTUS JA PYSÄKÖINTI  

Opastus tieltä 4081 Lappeenrannasta. Ajoaika valtatieltä 6 Lappeenrannasta noin 20 min. 

Kilpailukeskuksen osoite on Mantereentie 312, Taipalsaari. 

Ajoneuvojen pysäköinti toteutetaan kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Pysäköinti on 
maksuton. Ajo pysäköintiin tapahtuu kilpailukeskuksen lävitse; aja hitaasti ja noudata varovaisuutta.  

KISARAVINTOLA 

Kisaravintolassa on tarjoilla kahvia, teetä, mehua, virvoitusjuomia, voileipiä, pullaa, makkaraa ja 
makeisia. 

MUKSULA JA RASTIRALLI 

Muksula on avoinna klo 10-13, ennakkoilmoittautuminen rakas.sihteeri@gmail.com. Rastirallina voi 
kilpailun jälkeen suunnistaa RR-radan, ei osanottomaksua. Ilmoittautuminen rastiralliin tapahtuu 
infossa, josta saat myös lainaemitin. Rastirallin lähtöpaikka on sama kuin kilpailun lähtöpaikka, 
matkaa kilpailukeskuksesta lähtöön on noin 900m. Rastirallin voi aloittaa 15 minuuttia viimeisen RR-
radan lähtöajan jälkeen. Radan kiertämisen jälkeen saat infosta leimaustulosteen ja 
rastirallipalkinnon. Huom! Rastirallissa ei saa käyttää emit-korttia, jota on käytetty päivän kilpailussa. 

TURVALLISUUS 

Alueella on vaarallisia soranottoalueen reunustoja, jotka on rajattu lippusiimoilla tai 
merkintänauhoilla tai merkitty kylteillä. Kilpailukeskuksessa on sora-/hiekkakasoja joille 
kiipeileminen on kiellettyä. Lasten luonnollinen uteliaisuus kannattaa ottaa huomioon. 

Turvallisuussuunnitelma, josta selviää hälytysosoite ja toimenpiteet ensiapua vakavammassa 
tapauksessa on nähtävillä infotaululla. 

MYYNTI 

Alueella on Suunnistajan Kaupan myyntipiste.  

MAKSUTAPAHTUMAT 

Kaikki järjestäjälle kilpailukeskuksessa suoritettavat maksut (mm. emit-vuokrat, ostot ravintolan 
myyntipisteistä) on maksettava käteisellä; pankki- tai luottokortit eivät käy maksuvälineiksi.  

LÖYTÖTAVARAT 

Löytötavarat kerätään kilpailupaikalla infopisteeseen. Kilpailun jälkeen niitä voi tiedustella 

numerosta 040 562 2377 / Laura Jänis 

Menestystä kilpailuun! 

Raja-Karjalan Suunnistajat 

mailto:rakas.sihteeri@gmail.com

