
Suunnistavan Uudenmaan am-pitkämatka ja -viesti Nuuksiossa 13.-14.8.2011 

 
Kilpailuohje  
Molempien päivien yhteiset tiedot 
 
Säännöt 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä, alueen AM-ohjeita ja järjestäjien ohjeita. 

Toimihenkilöt 
Kilpailunjohtajat: Jorma Helin, Ossi Saarinen 
Ratamestarit: Kalle Tolonen (la) ja Tuomo Romula(su)  
Tulospalvelu Result Fellows  
Valvoja Erkki Jokela, Leppävaaran Sisu  
Tuomarineuvosto pj Erkki Kivistö, Pihkaniskat 

Mallirasti 
Opaspaalun luona on mallirasti ja Emit-kortin tarkistusleimasin. Muista tarkistaa Emit-kortin 
toimivuus ennen lähtöön menoa. Toimimattomalla Emit-kortilla ei pääse metsään. 

Emit 
Kaikki sarjat käyttävät Emit-leimausjärjestelmää. Vuokra - Emit ovat lunastettavissa infosta 4 € 
hintaan sen ilmoittautumisen yhteydessä varanneille. Toimimattoman Emit-kortin tilalle voi 
tiedustella varakorttia infosta. Palauttamattomasta Emit - kortista on järjestäjillä oikeus periä 60 €. 
Emit-väliaikatuloste saatavissa infosta maaliintulon jälkeen. 
HUOM!! Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä että käyttää 
ilmoittautumisessa mainittua kilpailukorttia. Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua 
elektronista kilpailukorttia, suoritus hylätään (SLL sääntö 11.518). 

Kielletyt alueet 
Pihamaat ja karttaan erikseen merkityt alueet ovat kiellettyjä alueita.  

Ensiapu  
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste.  

Pukeutuminen, pesu ja käymälä 

Pukeutuminen on kenttäoloissa, ei pesua. Käymälä sijaitsee kilpailukeskuksen läheisyydessä. 
Lähdössä ei ole käymälää. 

Palkinnot 
AM-mitalit jaetaan tulosten selvittyä. Kaikki RR - sarjalaiset palkitaan. 

Muksula 

Jätäthän lapsesi muksulaan vain kilpailusuoritusta varten tarpeelliseksi ajaksi. Vanhempien 
seurassa lapset voivat olla muksulassa vaikka koko päivän. 

Ravintola 

Ravintolassa on saatavilla kahvia, teetä, sämpylöitä, makkaraa ja virvokkeita. 



Pysäköinti 
Pysäköintimaksu 3 euroa maksetaan Infoon. Maksu kattaa molempien päivien pysäköinnin. 
Tuulilasiin kiinnitetty pysäköintilappu tarkastetaan pois ajettaessa.   
 
Pitkämatka la 13.8.2011 
 
Lähtöpaikat 
Lähtöpaikalle 1 on matkaa 800 metriä ja lähtöpaikalle 2 on matkaa 400 metriä. Lähtöpaikat ovat 
saman viitoituksen varrella. Opastus alkaa opaspaalulta, josta selviää myös viitoituksen väri. 
Lähtöviitoitukset kulkevat metsässä. Viitoitukselta ei saa poiketa. 
Lähtö 1: Sarjat ja matkat (km) 
H21        11,0  
H35          8,8 
H40          8,3 
H45          7,9 
H50          7,5 
H55          6,7 
H60          6,1 
H65          5,4 
H70          4,5 
H75          3,7 
H80          2,9 
H85          2,9 

H20 8,8  
H18 7,5 
H16 5,5 
H15 4,4 
H14 3,3 
H13 3,1 
 
D21 7,9  
D35 6,7 
D40 6,1 
D45 5,4 
D50 4,5 

D55 4,4 
D60 3,8 
D65 3,7 
D70 2,9 
D75 2,9 
D20 6,7  
D18 5,5 
D16 4,4           
D15 3,8 
D14 3,3 
D13 3,1 

  
Lähtö 2: Sarjat ja matkat (km)  
H/D10 RR      1,9    H/D11 TR    1,8   H/D12       1,9 

Kartta 

6-värinen tulostekartta, 2011, 1:10000, käyräväli 5 m. Kartta on muovikotelossa. Kartan koko on 
A3 sarjoissa H21-H45, H20 ja D21. Muissa lähdön 1 sarjoissa kartan koko on A4 ja lähdön 2 
sarjoissa A5.  Kilpailualueen vanha kartta on nähtävissä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla 
ensimmäisten lähtöön saakka. Kilpailukartta on nähtävissä lähtökarsinassa.  
Karttoja ei kerätä pois maalissa. Pidä mielessä urheilullinen tasapuolisuus. 

Rastinmääritteet 
Lähtö 1 

Irralliset rastinmääritteet ovat saatavilla lähtökarsinassa. Rastinmääritteiden kiinnitys- tai 
suojaustarvikkeita ei ole saatavilla. Rastimääritteitä ei ole painettu karttoihin lähdön 1 sarjoissa. 

Lähtö 2 

Lasten lähdön (lähtö 2) sarjojen H/D11TR rastimääritteet on painettu H/D11TR-sarjojen 
karttoihin. Sarjoille H/D12 sarjalle on irralliset rastinmääritteet. Lisäksi lähdössä on saatavilla 
irrallisia rastimääritteitä, mutta ei kiinnitystarvikkeita. 

Emit 
Tarkista Emit - numerosi lähtöluettelosta. Mikäli Emit - numerosi on väärin, ilmoita oikea numero 
viipymättä infoon. Emit-kortin tarkistusliuskoja on saatavissa kilpailunumeroiden vierestä.  



Kilpailunumerot 
Numerot ovat saatavissa lähtöviitoituksen alussa. Tarkista numerosi lähtöluettelosta. Omat 
hakaneulat. 
 
Lähtö 

Kilpailijat kutsutaan lähtökarsinaan 5 minuuttia ennen lähtöaikaa, jolloin tarkastetaan numerot.   4 
minuuttia ennen kilpailijat saavat rastimääritteet. 3 minuuttia ennen nollataan Emit - kortti. 2 
minuuttia ennen tutustuminen mallikarttaan. 1 minuutti ennen siirrytään kartoille.  
Sarjoissa H/D13 ja H/D14 saa ottaa kartan 1 minuuttia ennen lähtöä. Muut ottavat kartan 
lähtöhetkellä. 
Juomarasti 
H21-sarjalla on tarjolla vettä määritteeseen merkityllä rastilla 
Lasten lähdön lisäohjeet 
Viisi (5) minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan ohjaukseen, jossa voi tutustua 
kilpailukarttaan ja saa ohjausta järjestäjiltä.  
Neljä (4) minuuttia ennen lähtöä kilpailija siirtyy lähtökarsinaan, jossa tarkistetaan Emit-kortin 
numero ja lähtöaika.  
Kolme (3) minuuttia ennen lähtöä Emit - kilpailukortti nollataan. 
Kaksi (2) minuuttia ennen lähtöaikaa RR - sarjalaiset saavat kartan. He saavat tarvittaessa 
opastusta kartan suuntaamisessa, rastimerkinnöistä ja viitoituksesta.  
Yksi (1) minuutti ennen lähtöä RR - sarjalaiset siirtyvät lähtöviivalle ja he voivat rauhassa tutkia 
karttaa ennen lähtöä. H/D11 TR – H/D14 sarjojen suunnistajat ottavat kilpailukarttansa ja voivat 
tutustua itsenäisesti karttaan. 

Lähtö tapahtuu K-pisteeltä eli lähtiessäsi olet lähtökolmiossa? 
 

TR-ja RR-radat 
Tukireittiradat (TR) 
Reitin viitoitus on merkitty maastoon yhtenäisellä valkoisella kuitunahalla. Rasteilla on tavalliset 
numerokoodit. 
Rastireittiradat (RR) 
 Reitin viitoitus on merkitty maastoon yhtenäisellä valkoisella kuitunauhalla. Rastit ovat mallirastin 
mukaisia rasteja, joiden tunnukset ovat RR1, RR2, RR3 jne. Rastit sijaitsevat viitoituksen varrella 
ja ne leimataan numerojärjestyksessä. Rastireittiläiset tekevät myös maalileimauksen. Puuttuvasta 
leimasta tulee 10 minuutin lisäaika. 
 
Maali 
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Maaliviivalla on kilpailijan suoritettava maalileimaus. 
Suoritus päättyy maalileimaukseen. Maalialueelta poistutaan viitoitusta pitkin Emit-kortin 
leimantarkastukseen. Keskeyttäneet juoksevat maaliin normaalisti. Keskeyttämisestä on 
mainittava toimitsijoille Emit-kortin luvun yhteydessä. 
Maali suljetaan klo 15.30 
 
 
 



 
 
 
 

Viesti su 14.8.2011 
Kartta 
6-värinen tulostekartta, 2011, 1:10000, käyräväli 5 m. Kartta on muovikotelossa. Kartan takaosaan 
on merkitty joukkueen numero ja osuus. 
Kilpailukartta on nähtävissä lähtö/vaihtoalueella. Kartat kerätään pois vaihdossa/maalissa ja 
palautetaan mitalisijojen selvittyä. 
Rastinmääritteet 
Rastinmääritteet on painettu karttoihin. 
 
Sarjat ja matkat (km) 
H21 8,8 km   
H35 7,1 km 
H40 6,8 km 
H45 6,5 km 
H50 6,1 km 
H55 5,4 km 
H60 4,9 km 
H65 4,4 km 
H70 3,8 km 

H75 3,3 km 
H20 7,1 km 
H18 6,1 km 
H16 4,3 km 
H11-14  3,2 km 
  
D21 6,5 km 
D35 5,4 km 
D40 4,9 km 

D45 4,4 km 
D50 3,8 km 
D55 3,8 km 
D60 3,4 km 
D65 3,3 km 
D20 5,4 km 
D18 4,3 km 
D16 3,4 km 
D11-14 3,2 km

  
Matkoihin sisältyy 300 metriä viitoituksia. Kaikilla kolmella osuudella on hajonta. 

Juoksujärjestykset 
Juoksujärjestykset, mikäli ne poikkeavat kisaan ilmoittautumisen yhteydessä annetuista, on 
jätettävä viimeistään lauantaina klo 16 infoon tai klo 21 mennessä ilmoittautumispalveluun. Viesti-
ilmoittautumiset ovat nähtävissä tulostaululla. 

Kilpailunumerot 
Kilpailunumerot ja emit tarkistusliuskat ovat joukkuekohtaisesti kirjekuorissa, jonka seuran 
edustaja noutaa infosta. Omat hakaneulat mukaan. Vain numero rinnassa pääsee vaihtoalueelle.  
Numeroiden värit: 
1. osuus: Valkoinen pohja, 2. osuus: Valkoinen pohja, 3. osuus: Keltainen pohja 

Emit 
Jokaisella viestinviejällä on oma Emit - kilpailukorttinsa. Emit - tarkistusliuskat ovat 
kilpailunumeroiden kanssa kirjekuoressa. Emit - kortit nollataan vaihtoalueelle mennessä. 
Lähtö/vaihtoalueelle mentäessä kirjataan Emit – tiedot. 
Huom!  Lähtöalueelle on ehdottomasti mentävä viestin sisäänkirjauspisteen kautta. 

Lähdöt  
Porrastetusti kilpailukeskuksesta 

Klo 10.00 sarjat: H21, H35, H40, H60, H70, H20, D40, D50 ja D55                      
Klo 10.10 sarjat: H45, H50, H55, H18, H11-14, D21, D20 ja D35                 



Klo 10.20 sarjat: H65, H75, H16, D45, D60, D65, D18, D16 ja D11-14 
Lähtö tapahtuu kuuluttajan antamalla lähtökomennolla.  
Varaslähdöstä joukkue suljetaan pois kilpailusta. 
Kaikkien joukkueiden on juostava K-pisteen kautta. K-pisteen reitillä on järjestäjien tarkkailu. 

Vaihto 

Saapuvat kilpailijat juoksevat viitoitusta myöten maalilinjan ylitse, suorittavat maalileimauksen, 
luovuttavat karttansa ja jatkavat juoksuaan karttatelineelle. Vaihto tapahtuu ojentamalla oman 
joukkueen seuraavan osuuden kartta vaihtopuomin yli seuraavan osuuden viestinviejälle. 
Joukkue, joka ottaa väärän kartan, hylätään. Joukkue, jonka kartan toinen on ottanut, saa uuden 
kartan toimitsijalta. Aikahyvitystä ei kuitenkaan anneta.  

Maali 
Saapuvat kilpailijat juoksevat viitoitusta myöten maalialueelle. Sijat ratkaistaan maalilinjan 
ylityksestä maalituomarin päätöksellä. Maalissa on leimattava. 

Yhteislähtö 

2. ja 3. osuuksien yhteislähtö tapahtuu kuuluttajan ohjeiden mukaisesti. Yhteislähdössä voivat 
lähteä myös keskeyttäneet ja hylätyt joukkueet. 
 
Onnistunutta kilpailua toivottaen         Mesikämmenet ja Rasti-Jyry  


