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Kilpailusäännöt  
Kilpailussa noudatetaan IOF tarkkuussuunnistuksen kilpailusääntöjä ja näitä 
järjestäjien antamia ohjeita 
 
Maasto ja kulkureitti 
Kilpailumaasto on kallioista metsäaluetta, jossa on hyvä näkyvyys. Kulku-urat ovat 
hiihtokeskuksen kuntoilureittiä, pääosin kovapohjaista ja leveää latu-uraa. Reitillä on 
reilut korkeuserot ja kilpailureitillä on kokonaisnousua 65 metriä. 
Sallitut polut on merkitty karttaan yhtenäisellä paksulla mustalla ajotien symbolilla.  
Kielletyt on merkitty karttaan polun poikki vedetyllä violetilla kielletyn alueen viivalla 
tai violetilla rastilla, jolloin koko tie on kiellettyä. 
Reitillä on rastin 8 jälkeen (kuntosarjalla rastin 5 jälkeen) jyrkkä alamäki, joka on 
merkitty yksisuuntaiseksi sekä karttaan, rastimääritteeseen, kuin myös maastoon. 
Yksisuuntaisella osuudella saa pysähtyä, mutta ei liikkua takaisinpäin. Muista leimata 
ensimmäiset 8 rastia (kuntosarjassa 5) ennen yksisuuntaiselle menemistä.  
 
Kartta 
Kartta on suurennos suunnistuskartasta vuodelta 2016, kartoitus 3/2016 Ari 
Salonen. Mittakaava 1:5000, käyräväli 5m.  Karttaan on tehty hyvin vähän 
tarkennuksia. Tutustu myös ratamestarin lausuntoon. 
HUOMIO: Kartan mittakaava on 1:5000 / 5 m. Kiireessä kilpailukarttaan on jäänyt 
väärä mittakaavatieto (1:10000). 
 
Rata 
E –sarjalla 23 rastia, kuntosarjalla 11 rastia. Matka 1,95 km. Molemmilla sarjoilla 
kolme aikarastia, yhdellä asemalla, jonne on opastus maalista.  
Maksimi suoritusaika E-sarjassa 129 min, paralympiakelpoisilla 145 min. 
Kuntosarjassa maksimiaika on 93 min. 
 



Aikarastit 
Kolme aikarastia yhdellä asemalla, jonne opastus maalin jälkeen. Kuusi lippua A-F, ei 
nollavaihtoehtoa. 
Kilpailija odottaa vuoroaan ja siirtyy ripeästi aikarastiasemalle toimitsijan kutsuessa. 
Tehtävät ratkaistaan istuen. Toimitsija ojentaa kansilehdellä varustetun karttanipun, 
osoittaa rastilippujen sijainnin ja ilmoittaa, aika alkaa nyt. Kilpailija kääntää 
ensimmäisen karttalehden esiin, ratkaisee tehtävän ja vastaa mieluummin 
kansainvälisillä aakkosilla (Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Ecco, Foxtrot). Seuraavaksi 
hän kääntää toisen kartan esiin ja ratkaisee sen, sitten kolmannen. Kerrallaan esillä 
saa olla vain yksi karttalehti, eikä jo ratkaistua karttaa saa kääntää uudelleen esiin. 
Kolmannen ratkaisun jälkeen toimitsija pysäyttää kellon ja merkitsee vastausajan 
kilpailukorttiin. Tuloksiin merkitään vastausaika lisättynä vääristä vastauksista 60 
sek/vastaus.  
Aikarastilla vastausaikaa on 180 sekuntia, toimitsija huomauttaa, kun 150 sekuntia 
on kulunut. Aiemmin julkaistussa ohjeessa oli väärä aika. 
 
Lähtö ja kilpailun kulku 
Lähtö tapahtuu kilpailukeskuksesta väliaikalähtönä minuutin välein alkaen kello 
11.01. Kilpailukeskuksesta on K-pisteelle matkaa 200 metriä, nousua matkalla on 20 
metriä. 
Kilpailija ratkaisee ja leimaa rastitehtävät numerojärjestyksessä kilpailukorttiin. 
Maalissa toimitsija merkitsee loppuajan kilpailukorttiin ja opastaa aikarastille. 
Aikarastilta kilpailija palaa k-pisteen kautta kilpailukeskukseen ja luovuttaa 
kilpailukorttinsa tuloslaskentaan. 
Maastoon ei saa palata ennen kuin tulokset on todettu virallisiksi.  
 
Erimielisyydet 
Valitusten aikaraja on 10 min sen jälkeen kun tulokset on julkaistu 
kilpailukeskuksessa. Protestit on tehtävä kirjallisesti ja annettava juryn jäsenelle 
viimeistään 10 min sen jälkeen kun järjestäjä on ilmoittanut  
päätöksestään valituksen suhteen. 
 
Kilpailukeskus 
Kilpailukeskuksessa on Sastamalan 4H-yhdistyksen ylläpitämä kahvio, jossa 
myynnissä on kahvia, sämpylää, pullaa ja grillimakkaraa. Käyttäkää kahvion 
palveluita. 
 
Kilpailukeskuksessa on vessa, ei erillistä invavessaa. 
 
Käytössä ei le sisätiloja, tilava grillikatos antaa tarvittaessa suojaa. 


