
Suunnistavan Uudenmaan 
avoin aluemestaruuskilpailu, keskimatka 
Siuntion Raiviossa 29.5.2021 klo 11.00

KILPAILUOHJEET  (Luonnos)

Maastokuvaus 
Raivion monipuolinen maasto sopii hyvin keskimatkan suunnistuskilpailun järjestämiseen. Luvassa on 
jylhää siuntiolaista metsämaastoa, missä jyrkkien kalliomäkien välissä on reheviä notkoja. Mäkien reuna-
alueet ovat erityisen pienipiirteisiä. Metsänhoidon seurauksena alueella on eri-ikäisiä taimikoita ja aukkoja. 
Kulkukelpoisuus on kallioalueilla hyvä, mutta muualla vaihtelee kohtuullisesta hidaskulkuiseen. Korkeuserot
ovat suurimmillaan 40-50 metriä.

Kaikissa sarjoissa suunnistetaan hyvin erämaisessa maastossa. Polkuja on vähän ja nekin yleensä 
eläinten tekemiä uria, joita ei ole merkitty karttaan. Eteneminen on useassa paikassa sekä fyysisesti että 
suunnistuksellisesti vaativaa. Kevään edistymisen myötä kasvillisuus heikentää näkyvyyttä ja hidastaa 
kulkua. Koska radat ovat kuitenkin melko lyhyitä, voittajien ajat ovat useimmissa sarjoissa puolen tunnin 
tuntumassa, ehkä jopa hieman alle.     

Kartta 
Sarjoissa H/D15-H/D45 1:10000/5m,  H/D50 ja vanhemmat sarjat sekä D/H14 ja nuoremmat sarjat 
mittakaava 1:7500/5m. Kartta on Arvo Paulinin käsialaa vuosilta 2019-2020. Kartta on kokoa A4. Kartat 
ovat sään kestävää materiaalia. Karttaa käytettiin viime kesän kansallisissa, mutta nyt on käytössä maasto-
alue, jossa kävivät vain pisimpien ratojen suunnistajat ja heillekin on tarjolla uutta aluetta.  Viimevuotinen 
kartta on nähtävillä kilpailukeskuksessa ja lähdössä. 

Emit-kortit
Vuokrakortit saa infosta. (3€). Kortit on palautettava käytön jälkeen maaliin. Palauttamattomasta kortista 
veloitetaan 70 euroa. 

Mallirasti ja emit- kortin testaus 
Käytämme ekopukkeja. Mallirasti ja 0-leimasin ovat kisakeskuksessa, missä voi todeta kortin toimivuuden.

Pukeutuminen, peseytyminen, WC ja pysäköinti
Pukeutuminen tapahtuu kenttäolosuhteissa. Peseytymistä ei ole. WC:t kilpailukeskuksessa.  Lähtöpaikalla 
ei ole vessoja. Pysäköinti maksaa 2 euroa/auto ja se kerätään saavuttaessa. Varaa tasaraha. 

Sarjat ja ratapituudet 

Sarja Matka Sarja Matka
H21 5,5 km D21 4,1 km
H35 4,9 km D35 3,8 km
H40 4,9 km D40 3,8 km
H45 4,1 km D45 2,6 km
H50 3,4 km D50 2,4 km
H55 3,4 km D55 2,4 km
H60 2,9 km D60 2,2 km
H65 2,9 km D65 2,2 km
H70 2,4 km D70 1,6 km
H75 2,2 km D75 1,6 km
H80 1,6 km D80 1,6 km
H85 1,6 km D85 1,6 km
H20 4,9 km D20 3,8 km
H18 4,1 km D18 2,6 km
H16 3,8 km D16 2,6 km
H15 2,6 km D15 2,2 km
H14 2,2 km D14 2,0 km
H13 2,0 km D13 2,0 km



Lähtöluettelot 
Lähtöluettelot ovat nähtävissä  torstai-illasta alkaen www.rasti-jyry.fi. Kilpailijan on tarkistettava, että emit-
kortin numero on sama kuin lähtöluettelossa.

Rastimääritteet, kilpailunumerot ja tarkistuslipukkeet
Rastimääritteet on painettu vain kilpailukarttaan. Kilpailunumeroita käyttävät kaikki kilpailijat. Numerot ovat 
lähtöportin yhteydessä. Tarkistuslipukkeita emit- kortteihin on numeroiden vieressä.

Lähtöviitoitus
Kilpailussa on vain yksi lähtö. Viitoitus alkaa opaspaalulta. Viitoituksen varrella on lähtöportti, jonka kautta 
kaikkien kilpailjoiden on kuljettava. Lähtöportilla rekisteröidään kilpailijat. Lähtöön on matkaa 700 metriä. 
Ensimmäinen lähtö klo 11.

Toiminta lähtöpaikalla 
Jos kortti ei toimi, kilpailijan suoritus hylätään, ellei tarkistuslipukkeesta voida todeta oikeilla rasteilla 
käyntejä.
Jokainen kilpailija huolehtii itse siitä, että käyttää lähtöluetteloon merkittyä emit- korttia. Väärän emit-kortin 
käyttö kilpailussa johtaa hylkäämiseen.

Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan 4 minuuttia ennen lähtöaikaa ja kilpailija siirtyy lähtökarsinan seuraavalle
portaalle aina minuutin välein. Vaiheittain suoritetaan emit- kortin nollaus. Karttasangoille saa siirtyä 1 
minuutti ennen lähtöaikaa ja kartan saa ottaa lähtömerkistä. Kilpailija on itse vastuussa siitä, että ottaa 
oikean kartan.

Kielletyt alueet
Pihamaille ja pelloille sekä järjestäjän erikseen merkitsemille kielletyille alueille ei saa mennä.

Maali 
Kilpailussa käytetään maalileimausta. Maalileimauksen jälkeen kilpailija jatkaa emit- tarkistukseen. 
Epäselvät suoritukset selvitetään tulospalveluteltassa.
Keskeyttäneet juoksevat normaalisti maaliin ja ilmoittavat keskeyttämisestä emit- tarkistuksen yhteydessä. 
Karttoja ei oteta pois maalissa. Muistathan reilun pelin, etkä näytä kilpailukarttaa vielä lähtemättömille 
kilpailijoille. Maali suljetaan klo 15.30. Tämän jälkeen maastossa olevien kilpailijoiden kilpailusuoritusta 
käsitellään keskeytyksenä.

Mestaruusmitalit
Kilpailussa parhaiten menestyneille jaetaan Suunnistava Uusimaa ry:n aluemestaruusmitalit. Mitalit voi 
noutaa Infosta, kun mitalien saajat ovat selvillä. 

Ensiapu ja turvallisuus
Ensiapupiste löytyy kilpailukeskuksesta. Kilpailun pelastus- ja terveysturvallisuussuunnitelma ovat 
nähtävillä infossa.

Muut palvelut
Kilpailukeskuksen noutokahviossa on myytävänä kahvia, pullaa, sämpylää ja virvokkeita. Muksulaa ei ole.

Säännöt 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä, täydennettynä alueen ja järjestäjän antamilla ohjeilla.

Toimihenkilöt 
Kilpailun johtaja Juhani Kytöjoki 045 279 2883, 
Ratamestarit Jorma Helin ja Oskari Hanninen 
Kilpailun valvoja Aleksi Leskinen Lynx 
Tuomarineuvosto: Kari Sane (HS), Tiina Leskinen (Lynx) ja Jukka-Pekka Seppänen (HiKi)

Tervetuloa kilpailemaan ja nauttimaan!                          

http://www.rasti-jyry.fi/

