
Kansallinen tarkkuussuunnistuksen normaalikilpailu (PreO) Hyvinkäällä 
19.8.2018 

Alustavat kilpailuohjeet (versio 17.8.2018 klo 11.00) 

Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan kilpailukeskuksessa. 

Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n ja IOF:n tarkkuussuunnistuksen lajisääntöjä ja järjestäjien antamia 
ohjeita. 

Päätoimihenkilöt 

Kilpailunjohtaja ja info: Ari Enroth, puh. 040 7009131 
Ratamestari ja tiedottaja: Martti Inkinen, puh. 040 7616803 
Tulospalvelun johtaja: Mika Loukkalahti, puh. 050 5592940 
Kilpailun valvoja: Pentti Jytilä, Virtain Urheilijat 
 
Ratamestari pitää info-tiedotustilaisuuden kilpailukeskuksessa klo 10.45. 

Tuomarineuvosto 

Puheenjohtaja: Heikki Liimatainen, Riihimäen Suunnistajat 
Jäsen: Pekka Seppä, Suunta-Sepot 
Jäsen: Pertti Hartman, Rasti-Nokia 

Kilpailukeskus 

Jokelan Eräkävijöiden maja, Osoite: Uudenkyläntie 263, Hyvinkää. Opastus tieltä nro 1403 
(Jokela-Ridasjärvi-tie). Karttalinkki: 
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6719648.04979
8047&e=390452.0929547586&title=Opastus+19.8.&desc=&zoom=8&layers=%5B%7B%22id%22
%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D 

Pysäköinti kilpailukeskuksessa. 

Kilpailumaasto 
 
Reitti kulkee pääosin hyväpohjaisia teitä ja soranottoaluetta pitkin. Kilpailun aikana kilpailijat 
ylittävät Jokela-Ridasjärvi-tien. Varokaa autoja tien ylityksessä. 
 
Kartta 
 
Suunnistuskartta tulostekarttana mittakaavassa 1:5 000, käyräväli 2,5 m, päivitetty 7/2018. Koko 
A4, muovikotelossa. 

Sallittu reitti on piirretty karttaan sprinttikartan polku- ja tiesymbolein, joissa on ruskea täyttöväri. 
Kilpailukartta annetaan kilpailijoille lähtöhetkellä. 

Lähtö 

Lähtöpaikka on kilpailukeskuksessa. Kilpailija saa kilpailukortin 1,5 minuuttia ennen lähtöä ja 
kilpailukartan lähtöhetkellä. Ensimmäiset lähdöt klo 11.00. 
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Kilpailunumerot, kilpailukortit ja pihtileimasimet 

Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita, jotka saa lähtöpaikalta. Lähtöpaikalla on hakaneuloja 
numeron kiinnittämistä varten. Kilpailunumerot ja hakaneulat palautetaan järjestäjille kilpailukortin 
luovuttamisen yhteydessä. Kilpailukortti annetaan kilpailijoille lähdössä 1,5 minuuttia ennen 
lähtöaikaa. Kilpailijat käyttävät kilpailussa omia pihtileimasimia. Jos omaa pihtileimasinta ei ole, 
Infosta voi lainata pihtileimasimen. Vuokra 2 euroa. 

Ratatietoja 
 
E-sarja: 1,2 km, 23 rastitehtävää + 3 aikarastitehtävää, suoritusaika 105 min (paraolympia 115 
min) 
A-sarja: 1,1 km, 14 rastitehtävää + 3 aikarastitehtävää, suoritusaika 75 min. 
 
Sallittu reitti on piirretty karttaan sprinttikartan polku- ja tiesymbolein, joissa on ruskea täyttöväri. 
Soranottoalueella sallittu alue on rajattu maastossa yhtenäisellä nauhalla. Alue on merkitty 
karttaan violetilla katkoviivalla. 
 
Molemmissa sarjoissa voi olla ns nollarasteja (Z), jolloin yksikään tehtävän lipuista ei ole oikeassa 
rastipisteessä. Lähin rastilippu on tällöin vähintään 3 metriä sivussa oikeasta rastipisteestä. 

Aikarastilla on kuusi lippua (A-F), ei Z (nolla) vaihtoehtoa. Vastaus annetaan kuuluvalla äänellä 
käyttäen kansainvälisiä foneettisia aakkosia: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo ja Foxtrot. 

Maali ja aikarasti 

Maalissa kilpailija antaa kilpailukortin toimitsijalle, joka merkitsee siihen maaliintulon ajan. Tämän 
jälkeen kilpailija opastetaan aikarastille. Matka maalista aikarastiasemalle on noin 600 m. 
Aikarastin jälkeen kilpailija opastetaan takaisin kilpailukeskukseen, jossa hän luovuttaa 
kilpailukorttinsa ja kilpailunumeronsa. 

Kahvio 

Kahvio sisällä majassa. 

Info 

Info sisällä majassa.  

WC:t 

Kilpailukeskuksessa on WC, mutta ei kuitenkaan Inva WC:tä. 

Tulokset ja palkinnot 

Tulostaulu on kilpailukeskuksessa. Palkintojen jako suoritetaan mahdollisimman pian tulosten 
vahvistumisen jälkeen. E-sarjassa palkitaan kolme parasta ja A-sarjassa voittaja. Lisäksi palkitaan 
paras paraolympia-statuksen omaava kilpailija. 


