
SUUNNISTAVAN UUSIMAAN AM-YÖ 20.9.2012 

KILPAILUOHJEET 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja näitä järjestäjän ohjeita. 
 

ERITYISESTI HUOMATTAVAA! 

Edellytämme, että kaikki osanottajat ja huoltojoukot kiinnittävät erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin 
miellyttävän kilpailuelämyksen takaamiseksi sekä itselle että kanssakilpailijoille ja järjestäjille: 

 Valtatie 25:n ylitykset. Illalla valtatien liikenne voi vaikuttaa hiljaiselta, mutta ne harvat autot 

ajavat sitäkin kovempaa. Valtatie ylitetään kahdessa eri paikassa ja kahteen kertaan kummassakin. 
Toinen ylityspaikka on pysäköinnin ja kilpailukeskuksen välillä ja toinen kilpailukeskuksen ja 
kilpailumaaston välillä. Luonnollisesti kumpikin tien ylitys tapahtuu sekä ennen kisaa että sen 
jälkeen. Molemmat tien ylitykset tapahtuvat kilpailijoiden ja huoltojoukkojen turvallisuuden 
varmistamiseksi ohjatusti ja kaikkien on ehdottomasti noudatettava liikennettä ohjaavien 
toimitsijoiden opastusta. 

 Valaisemattomat siirtymätaipaleet. Sekä 1,5 km siirtymä pysäköinnistä kilpailukeskukseen että 

kilpailukeskuksesta lähtöön (1,7 km) ja maalista takaisin (1,2 km) tapahtuvat valaisemattomia 
metsäteitä pitkin. Yötapahtuman luonteen mukaisesti varautukaa valaisemaan oma kulkunne 
näillä siirtymätaipaleilla – tämä koskee myös huoltojoukkoja. 

 Emit-purku kilpailukeskuksessa. Maalileimaus ei riitä kilpailusuorituksen hyväksymiseksi, vaan 

vielä on käytävä kilpailukeskuksessa sijaitsevassa leimantarkistuksessa eli Emit-purussa. Pyrimme 
liikenteenohjauksella varmistamaan, että kaikki väsyneetkin kilpailijat muistavat Emit-purun, mutta 
viime kädessä jokainen kilpailija vastaa omasta tuloksestaan. Kaikkien kilpailijoiden, sekä 
loppuun juosseiden että keskeyttäneiden, on ehdottomasti ilmoittauduttava 
leimantarkistuksessa.  

 Varusteiden jättäminen maaliin. Maali sijaitsee lähtöön vievän tien varrella, joten vaihto- tai 
päällysvaatteita on mahdollista lähtöön mennessä jättää maaliin odottamaan. 

Opastus ja paikoitus 
 
Opastus pysäköintiin 20.9.2011 klo 18.00 alkaen tieltä 25 (Hanko-Mäntsälä) n. 2 km Rajamäen liittymästä 
Hangon suuntaan osoitteesta Hangonväylä 1380, Hyvinkää. Opastuksesta ajoaika noin 5 min. Pysäköinnistä 
matkaa kilpailukeskukseen valaisematonta metsätietä pitkin 1,5 km.  
 
Kilpailukeskus ja info  
 
Kilpailukeskus sijaitsee Märkiön leirikeskuksessa osoitteessa Hangonväylä 1506, Hyvinkää. Info avataan klo 
18.30. Maksamatta olevat osanottomaksut ja Emit-vuokrat tulee maksaa infoon ennen lähtöön menemistä. 

Infosta on saatavissa rastiväliaikoja.  
 
 

  



Sarjat ja ratapituudet  

H21 9,6 km  D21 6,3 km 
H35 8,1 km  D35 5,3 km 
H40 7,6 km  D40 5,3 km 
H45 6,8 km  D45 4,4 km 
H50 5,6 km  D50 4,4 km 

H55 5,5 km  D55 3,7 km 
H60 4,5 km  D60 3,3 km 
H65 4,4 km  D65 3,3 km 
H70 3,7 km  D70 2,4 km 
H75 3,3 km  D20 5,3 km 
H80 2,6 km  D18 4,4 km 
H20 7,6 km  D16 3,7 km 
H18 5,9 km  D14 2,6 km 
H16 5,3 km 
H14 3,3 km 
 
Kilpailumaasto 

 
Kilpailumaasto on metsäautoteiden halkoma yhtenäinen alue. Tarjolla on sekä nopeakulkuista 
mäntyvaltaista harjualuetta että eri-ikäistä talousmetsää uudehkosta harvennushakkuusta korpikuusikkoon. 
Korkeuserot ovat pääosin loivapiirteisiä, suurimmillaan 30 metriä. 
 
Kilpailukartta 
 
Tulostekartta 1:10000, käyräväli 5 m, 8/2012. Kooltaan A3 tai A4 sarjasta riippuen. Muovikotelossa. 
Rastinmääritteet on myös painettu karttoihin. 
 
Kilpailualueen vanhat kartat ovat esillä kilpailukeskuksessa tulostaululla. 
 

Kielletyt alueet 
 
Kilpailumaastossa ei ole kiellettyjä alueita. 
 
Rastit, leimausjärjestelmä ja Emit-kortit  
 
Rasteilla on kartioheijastimet. 
 
Kilpailussa käytetään Emit leimausjärjestelmää. Rastilla esillä oleva koodi on rastin koodi (näytöllinen Emit-
kortti saattaa näyttää muun numeron kuin rastin koodin). Mallirasti on nähtävillä opaspaalun vieressä. 
Mallirastilla on myös 0-leimasin, jolla voi tarkistaa Emit-kortin toiminnan. Kortin toimintakuntoisuuden 

toteaminen on kilpailijan vastuulla. Kaikki kilpailijat tarkastavat lähtöluettelosta oman Emit kilpailukorttinsa 
numeron. Emit-numeron korjaus tehdään Infossa. Emit-korttimuutoksista peritään 2 euroa. Virheellisellä 
Emit-numerolla ei saa lähtölupaa.  
 
Emit numeron ilmoittamatta jättäneiden tulee vuokrata infosta Emit-kortti, josta peritään vuokraa 4 euroa. 
Lainatut Emit-kortit palautetaan infoon. Palauttamatta jätetystä kortista peritään 60 euron maksu.  
 
Lähtö ja lähtöluettelot 
 
Kilpailussa on yksi lähtöpaikka. 
 
Ensimmäinen lähtö on aikaisintaan klo 20.30 valvojan harkinnan mukaan. Kilpailukeskuksessa tiedotetaan 

mahdollisista viiveistä ilmoitettuihin lähtöaikoihin nähden.  
 
Lähtöön kulkemiseen on syytä varata riittävästi aikaa. Matkaa lähtöön on 1,7 km. Maali sijaitsee lähtöön 
menevän tien varressa 1,2 km kilpailukeskuksesta. joten sinne voi mainiosti jättää vaihto- tai 
päällysvaatteita odottamaan. 
  
Lähtöviitoituksena ovat valkoiset muovinauhat, joissa on oranssinvärisiä Osuuspankin merkkejä. Viitoitukset 



alkavat opaspaalulta. Lähtöviitoituksen reittiä on ehdottomasti noudatettava.  
 
Lähdössä on WC. 
  
Lähtöluettelot ovat nähtävissä Rajamäen Rykmentin Internet-sivuilla (www.rajamaenrykmentti.fi), 
tulostaululla ja lähtöpaikoilla.  

 
Kilpailunumerot, Emit-tarkistuslipukkeet ja rastinmääritteet 
 
Saatavana lähtöpaikoilta. Rastimääritteet on myös painettu karttoihin. Kilpailunumeroita käytetään kaikissa 
sarjoissa. OMAT HAKANEULAT! Lähtöpaikalta jokainen kilpailija ottaa itse Emit-kortin tarkistuslipukkeen ja 
rastinmääritteen sekä kilpailunumeron. Rastinmääritteiden kiinnitystarvikkeita tai suojuksia ei ole. 
 
Kilpailunumerot kerätään pois leimantarkistuksen yhteydessä. 
  
Lähdön toiminta 

 4 min ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan ja kilpailunumero tarkistetaan 

 3 min ennen lähtöaikaa Emit-kortti nollataan 

 2 min ennen lähtöaikaa on kilpailukartta nähtävillä 

 1 min ennen lähtöaikaa kilpailija siirtyy karttatelineille, HD14-sarjalaiset saavat karttansa 

 H/D16-sarjoissa ja vanhemmissa sarjoissa kartan saa ottaa lähtöhetkellä 

Lähdöstä on noin 120 metriä pitkä viivoitus K-pisteelle. Viitoitus on merkitty maastoon valkoisella 
muovinauhalla. K-piste on merkitty maastoon rastilipulla. 
 
Kilpailija on ensisijaisesti itse vastuussa, että kilpailee ilmoitetulla Emit-numerolla. Väärällä Emit-numerolla 
kilpaillut hylätään. Emit-numeronsa Infossa muuttaneiden on esitettävä muutostodiste lähtöhenkilöille.  
 
Maali  

 
Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin. Maaliin tuloajan saa maalileimauksesta maalilinjalla. 

Maalileimauksen jälkeen kilpailija jatkaa kilpailukeskukseen, jossa tehdään leiman tarkistus Emit-kortti 
lukemalla. Epäselvissä leimaustapauksissa kilpailija siirretään sivuun ja epäselvyys selvitetään yhdessä 
toimitsijan kanssa. Kilpailukarttoja ei kerätä pois maalissa, joten kilpailijoiden täytyy muistaa, että 
kilpailukarttaa ei saa näyttää sellaisille kilpailijoille, jotka eivät ole vielä kilpailleet. Maali suljetaan klo 23.30. 
 
Keskeyttäneet 
 
Keskeyttänyt kilpailija tulee maaliin ja leimaa maalilinjalla. Keskeyttänyt kilpailija ilmoittaa 
keskeyttämisestään kilpailukeskuksessa Emit-kortin tarkastuksessa. 

 
WC 
 
WC:itä on kilpailukeskuksessa ja lähdössä. 

Pesu 
 
Naisten pesu, 3 suihkua, on majoitusrakennuksen eteläpäädyssä. Miesten pesu suihkuineen on 
rantasaunalla. Pyydämme jättämään jalkineet sisätilojen ulkopuolelle. Välttäkää veden 
”lotraamista”, että lämmin vesi riittää kaikille.  
 

Tulostaulu 

 

Sijaitsee kilpailukeskuksessa. 

 

 



Palkinnot 

 

Palkinnot jaetaan sarjoittain tulosten selvittyä. Kussakin sarjassa palkitaan kolme parasta AM-mitaleilla. 

 

Ravintola 

 

Kilpailukeskuksessa sijaitsevassa kisakahviossa on tarjolla mm. kahvia, teetä, mehua, sämpylöitä ja pullia. 

Omia erikoistuotteita löytyy laktoositonta ruokavaliota noudattaville. Pyydämme jättämään jalkineet 

merkitylle paikalle kahvion ulkopuolelle. 

 

Ei muksulaa 

 

Kilpailussa ei ole muksulaa. 

 

Ensiapu 

 

Ensiapu päivystää kilpailukeskuksessa. 

 

Päätoimihenkilöt 

 

Kilpailunjohtaja Petri Aaltio 

Pääratamestari Jukka Alho 

Valvoja Ari Kattainen, HyRa 

Tulospalvelun johtaja Petri Aaltio 

Tiedottaja Petri Aaltio, puh. 040 5004051 

Info ja löytötavarat Ari Enroth, puh. 040 7009131  

 

Tuomarineuvosto 

 

Puheenjohtaja Jouni Moisander, RaVi 

Jäsen Erkki Kivistö, Pihkan 

Jäsen Pauliina Lankinen, HS 


