
Tarkkuussuunnistuksen SM -kilpailut ja WRE 
Sastamalassa 8. – 9. elokuuta 2020 

Kilpailuohje 
 

Säännöt:  

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton ja Kansainvälisen Suunnistusliiton 

sääntöjä, sekä tämän kilpailuohjeen ohjeita. Suomen Suunnistusliiton säännöt ovat 

saatavilla verkkosivuilla https://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/saannot-ja-

ohjeet/lajisaannot/ (vain suomeksi) 

Organisaatio:  

Kilpailunjohtaja  Tatu Saari  Suunta-Sepot  

Ratamestari Pekka Seppä  Suunta-Sepot  

Tulospalvelun johtaja Jussi Seppä  Suunta-Sepot 

IOF Event Adviser  Petteri Hakala  Kalevan Rasti 

Tuomarineuvosto (Jury): 

Puheenjohtaja Hannu Niemi  

Jäsenet  Jan Furuz, Roope Näsi   

 

Saapuminen: 

Kilpailukeskus sijaitsee Sastamalan Houhajärvellä 10 kilometriä Sastamalan keskustasta 

osoitteessa Kangastie 543. Opastus kilpailukeskukseen alkaa tien 252 Sastamala – 

Punkalaidun ja tien 2521 Roismala – Sammaljoki risteyksestä. Risteykseen on matkaa 

valtatie 12:sta Sastamalan liittymästä n. 2 km. Kilpailukeskuksen koordinaatit N=61.287720 

E=23.014954. 

Mallisuunnistuksen pysäköintipaikka sijaitsee tien 2521 varrella, n. 350 metriä opastuksen 

alusta. Pysäköintipaikan osoite on Kangastie 35, Sastamala ja koordinaatit N=61.304425 

E=22.933309. 

Tie 2521 kilpailukeskukseen on erittäin huonossa kunnossa ja korjaustöiden kohteena. 

Aja varovasti 

Kilpailukeskus: 

Kilpailukeskus Levon metsästysmaja. Info, WC ja kisaravintola, josta saa kahvia, teetä, 

virvokkeita, sämpylää, leipää ja pullaa. 

Kilpailukeskusalue on tilava, samoin metsästysmaja, joten koronasuositusten mukaisia 

etäisyyksiä on mahdollista noudattaa.  

Ekstrana kolme eri uimarantaa. 



Leimasimet: 

Kilpailijat käyttävät preo-kilpailussa omia pihtileimasimia. Lähtöpaikalla on muutamia 

järjestäjien varaamia pihtileimasimia, josta saa lainaksi ellei omaa ole mukana. 

Lainaleimasimet on palautettava maalissa. 

 

Avustajat: 

Oma avustaja saa auttaa kulkemisessa ja leimaamisessa, ei tehtävien ratkaisemisessa. 

 

Numerolaput: 

Kilpailussa käytetään numerolappuja, jotka saa kilpailukeskuksen infosta. Omat hakaneulat 

mukaan. Numerolaput on palautettava kilpailujen jälkeen. 

Samat numerolaput käyvät kumpanakin päivänä, joten jos osallistut sekä preo -kisaa, että 

tempoon, ei niitä tarvitse välillä palauttaa. Jos osallistut vain preo -kisaan, muista palauttaa 

lappusi infoon. 

Kartat: 

Kartan kuvaus ISSprOM2019, kartoitettujen kivien minimikorkeus 1 metri 

Mittakaava 1:4000 / 2,5 m 

Kartoitus Petteri Hakala 2019, tarkennukset 07/2020 

Erikoismerkit kartassa  526.000 Frisbeegolfkori 

 

Nollarastin määritelmä: 

Mahdolliset nollarastit preossa ovat rastitehtäviä, joissa lähin lippu on joko vähintään neljän 

metrin päässä oikeasta kohdasta tai lähin lippu on kokonaan väärällä kohteella (voi olla 

myös kartoittamaton kohde), jolloin etäisyys voi olla pienempi kuin 4 metriä.  

Tempossa lähin lippu on aina vähintään neljän metrin päässä oikeasta kohdasta. 

 

Aikataulu: 

Mallisuunnistus lauantaina 8.8. kello 9.00 – 12.30. 

PreO lauantaina 8.8. alkaen kello 13.00. 

TempO karsinta sunnuntaina 9.8. alkaen kello 10.00 

TempO finaali sunnuntaina 9.8. alkaen kello 14.00 

 

Mallisuunnistus:  

Lauantaina 8.8. kello 9.00 – 12.30 mahdollisuus mallisuunnistukseen Sastamalan 

Roismalassa. Pysäköinti osoitteessa Kangastie 35, Sastamala, jossa saa mallisuunnistuksen 

kartan ja ratkaisukartan. Matka radan alkuun 350 m. 

Radalla mittaa 850 m, rasteja 8 kpl, kokonaisaika 51 min, P-sarjalla 57 min. Radan varrella 

on myös yksi omatoimisesti ratkaistava Tempo -asema jossa viisi karttatehtävää ja myös 



nollarasti mahdollinen 

Sallitut kulkureitit, katso Preo:n ohje seuraavassa kappaleessa. 

 

PreO = SM- ja WRE-kilpailu: 

 

Lauantaina 8.8. alkaen kello 13.00. Kilpailukeskuksesta on 650 metriä lähtöpaikalle, 

liikuntaesteiset voivat siirtyä sinne autoilla. Lähtöpaikalle voi jättää esim. oman repun, 

kilpailukeskukseen palataan sitä kautta. 

Lähtöpaikalla kilpailijat kutsutaan esilähtöön lähtölistan mukaisessa järjestyksessä ja heidät 

ohjataan aikarasteille. Ennen varsinaista lähtöä kaksi aikarastiasemaa, molemmissa kolme 

karttatehtävää, kuusi rastilippua A – F, ei nollarastia. 

Toisen aikarastin jälkeen kilpailijat siirtyvät varsinaiselle lähtöpaikalle, jossa toimitsija 

merkitsee kilpailukorttiin lähtöajan. Lähtöhetkellä kilpailija ottaa kartan ja lähtee radalle. 

Kilpailijoiden on sallittua liikkua vain kartassa vaaleanruskealla merkityillä poluilla ja alueilla. 

Kartassa violetilla poikkiviivalla merkittyjä kiellettyjä polkuja ja alueita ei saa käyttää. 

Tärkeimmissä kohdissa kielletyt reitit on merkitty myös maastoon keltaisella nauhalla.  

Ns. ratkaisupaalut ovat n. puolimetriä korkeita tolppia, joissa on sinisellä pohjalla olevat 

rastin numeron ilmoittavat numerolaput. Joillakin paaluilla on ns. sektorinauha, eli nauhalla 

on rajattu ne rastiliput, jotka ratkaisua tehdessä otetaan huomioon. 

Radalla on 34 rastia, matkaa 1,4 km, kokonaissuoritusaika 144 minuuttia, P-sarjalla 152 

minuuttia.  

Radan loppupäässä on jyrkkä alamäki ja noin 25 metrin mittainen ”one way”, jossa saa 

edetä vain yhteen suuntaan. Pysähtyminen on sallittua, mutta ei palaaminen takaisin 

mäkeä ylös. Tämä osuus on merkitty karttaan, rastimääritteeseen ja maastoon. Ennen tälle 

osuudelle menemistä on sitä edeltävät rastit leimattava. Kohdassa on valvonta. 

Maalista on matkaa kilpailukeskukseen 800 metriä. Maalin jälkeen on jyrkkä alamäki. Tässä 

toimitsija tulee tarvittaessa varmistamaan turvallista etenemistä. 

Kilpailussa käytetään kahta kilpailukorttia, joista ensimmäinen kerätään pois kilpailun 

puolivälissä. Toinen kilpailukortti luovutetaan maalissa. 

Radan puolivälissä on ns. telttavessa, jossa asiointia ei hyvitetä kilpailuajassa. 

Tulosten valmistumisen jälkeen on 15 minuutin valitusaika. Tulokset vahvistetaan, ellei tänä 

aikana tule valituksia. Valitusten ja vastalauseiden osalta edetään sääntöjen edellyttämällä 

tavalla. 

Kilpailumaastoon ei saa mennä tulosten vahvistamisenkaan jälkeen 

 



 

TempO karsinta = WRE kilpailu 

 

Sunnuntaina 9.8. karsintakilpailu alkaen kello 10.00. Lähtöpaikalle on kilpailukeskuksesta 

matkaa 650 metriä, jonne liikuntaesteiset voivat siirtyä autolla. 

Karsinnassa on 6 rastiasemaa, jokaisella asemalla on 5 karttatehtävää, kuusi rastilippua A – 

F ja nollarastit mahdollisia. Radalla on mittaa 1,8 km ja maalista on matkaa 

kilpailukeskukseen 650 metriä. 

Karsinnasta finaaliin pääse 15 parasta suomalaista kilpailijaa ja niin monta ulkomaalaista 

kuin mahtuu viidennentoista suomalaisen edelle tai samalle sijalle. 

WRE -kilpailun tulokset lasketaan pelkästään karsintakilpailusta. 

Tulosten valmistumisen jälkeen on 15 minuutin valitusaika. Tulokset vahvistetaan ja finaalin 

lähtölista julkaistaan, ellei tänä aikana tule valituksia. Valitusten ja vastalauseiden osalta 

edetään sääntöjen edellyttämällä tavalla. 

 

TempO finaali: 

 

Sunnuntaina 9.8. Tempon finaali alkaen kello 14.00. Lähtöpaikalle on kilpailukeskuksesta 

matkaa 1,1 km. 

Finaalissa 4 rastiasemaa, jokaisella asemalla 5 karttatehtävää, kuusi rastilippua A – F ja 

nollarastit mahdollisia. Radalla on mittaa 250 metriä ja matka maalista kilpailukeskukseen 

on 1 km. Viimeinen rastiasema on myös yleisörasti, jonne yleisö viedään ennen kilpailun 

alkua. Kilpailijat ohjataan lähtöpaikalle karanteeniin ryhmänä välittömästi ennen kilpailun 

alkua. Kilpailijat lähetetään radalle karsinnan tulosten perusteella käännetyssä 

paremmuusjärjestyksessä. SM-kilpailun lopputuloksiin lasketaan karsinnan ja finaalin 

yhteistulokset. 

Välittömästi tulosten valmistumisen jälkeen on 15 minuutin valitusaika. Tulokset 

vahvistetaan, ellei tänä aikana tule valituksia. Valitusten ja vastalauseiden osalta edetään 

sääntöjen edellyttämällä tavalla. 

 

 

 

 

 

 



Toiminta aikarasteilla ja TempO asemilla 

 

Kilpailija odottaa aseman odotusalueella, josta toimitsija kutsuu hänet huutamalla next. 

Kilpailijan saapuessa asemalle, hän antaa kilpailukorttinsa toimitsijalle ja ottaa heti 

desinfiointiainetta käsiinsä. Kilpailijan istuutuessa toimitsija tarjoaa kahta karttanippua ja 

kysyy ”irralliset vai sidotut kartat”. Jos haluat vastata puheen sijasta osoittamalla oikea 

kirjain, ilmoita se heti toimitsijalle.  

Kilpailijan saatua karttanipun toimitsija osoittaa katselusuuntaan ja nimeää rastiliput 

vasemmalta oikealle Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. Toimitsija pitää n. sekunnin 

tauon, ja ellei kilpailija kerro, ettei näe kaikkia lippuja, jatkaa ”aika alkaa nyt”. Kellot 

käynnistetään ja kilpailija saa kääntää kansilehden pois. Kartat on ratkaistava 

numerojärjestyksessä ja vain kulloinkin ratkaistavana oleva kartta saa olla esillä. Kilpailija 

vastaa ratkaisunsa kuuluvalla äänellä mieluiten edellä mainittuja kansainvälisiä aakkosia 

käyttäen tai osoittamalla kartan alareunan rivistä oikeaa kirjainta. Tempossa nollavastas on 

mahdollinen, silloin vastaus on Zero.  Karttanippua ei saa selata taaksepäin ja eteenpäinkin 

vain annetun vastauksen jälkeen seuraavaan karttaan. Kun viimeinen aseman kartoista on 

ratkaistu (preossa kolme karttaa, tempossa viisi), toimitsijat pysäyttävät kellonsa. 

Ratkaisuaika ja annetut vastaukset kirjataan kilpailukorttiin ja pöytäkirjaan. Toimitsija myös 

kertaa kilpailijalle tämän antamat vastaukset. 

Luovutettuaan karttanipun kilpailija ottaa käsidesiä, saa kilpailukorttinsa ja jatkaa 

seuraavalle asemalle. 

 

Palkinnot: 

 

SM-kilpailuissa mitalit kolmelle ensimmäiselle ja plaketit sijoille 4 – 6. Lisäksi kolmelle 

ensimmäiselle pieni muistopalkinto. 

WRE-kilpailuissa palkitaan kolme ensimmäistä 

 

Palvelut: 

 

Lähimmät ruokapaikat löytyvät VT12 ja Sastamalan liittymän vieressä olevasta K-

Citymarketista, jossa seuraavat palvelut 

- Kahvila Kodin Sydän on auki lauantaina ja siellä on tarjolla maukas keittolounas 

(kermainen lohikeitto), erilaisia salaatti- ja uuniperuna-annoksia. 

- Pizzeria KotiPizza on auki molempina kisapäivinä. 

Lisäksi Sastamalan keskustasta löytyy erilaisia ravintoloita kebabpaikasta kiinalaiseen 

ravintolaan. Tyrvään Pappila on oikea paikka herkuttelijoille. Kannattaa varata pöytä 

etukäteen. 


