
Karjalan Liiton suunnistusmestaruuskilpailut Nurmijärvellä 20.8.2017 

Alustavat kilpailuohjeet (versio 19.8.2017 klo 10.00) 

Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan kilpailukeskuksessa. 

Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n ja järjestäjien antamia ohjeita. 

Päätoimihenkilöt 

Kilpailunjohtaja ja tiedottaja: Ari Enroth, puh. 040 7009131 
Ratamestari: Riitta Karppinen 
Tulospalvelun johtaja: Reijo Krook 
 
Kilpailumaasto 

 
Maasto avokalliomaastoa, jossa on suuret korkeuserot. Kilpailukeskuksen lähellä on runsaasti 
ulkoiluteitä. Kulkukelpoisuus vaihtelee nopeista avokallioalueista hitaisiin harvennushakkuu- ja 
taimikonhoitoalueisiin. Näkyvyys on pääosin hyvä. 
 
Kartta 
 
Suunnistuskartta tulostekarttana (Nuorten Jukola 2016), sarjoissa H21, H35, H45, H55, D21, D35, 
H10RR ja H8RR mittakaava 1:10 000, muissa sarjoissa mittakaava 1:7 500, käyräväli 5 m, koko 
A4. Kartoittaja on Arvo Paulin. Kartat ovat muovisuojuksessa. Alueen kartta nähtävissä 
tulostaululla.  

Kilpailukeskus  

Alhonniittun ulkoilualue ja huoltorakennus. Osoite: Alhonniituntie 8, Nurmijärvi. Opastus 
kilpailukeskukseen tieltä nro 1311 (Nurmijärvi-Rajamäki –tie) noin 3 km Nurmijärven kirkonkylän 
keskustasta Rajamäkeen päin. Paikoitus kilpailukeskuksen läheisyydessä. Opastus on paikallaan 
kisapäivänä klo 10 alkaen.  

Sarjat ja ratapituudet    
  
Sarja Km  Sarja Km 
H21 4,4  D21A 3,9 
H35 4,4  D35 3,9 
H45 3,9  D45 3,3 
H55 3,9  D55 2,7 
H60 3,3  D60 2,7 
H65 3,3  D65 1,8 
H70 2,7  D70 1,8 
H75 
H80 

2,7 
1,8 

   

H85 1,8    
H10RR 2,2    
H8RR 
 

2,2 
 

   

Kielletyt alueet  

  
Pihamaat, kartalle pisterasterilla merkityt pellot ja erikseen kielletyn alueen merkillä merkityt alueet 
ovat kiellettyjä alueita.  



 
Rastit, leimausjärjestelmä ja Emit-kortit  
 
Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Rastilla esillä oleva koodi on rastin koodi 
(näytöllinen Emit-kortti saattaa näyttää muun numeron kuin rastin koodin). Emit-kortin toiminnan 
voi tarkistaa mallirastin luona olevalla 0-leimasimella. 
 
Kaikki kilpailijat tarkastavat lähtöluettelosta oman Emit-kilpailukorttinsa numeron. Emit-numeron 
korjaus tehdään infossa.  
 
Emit-numeron ilmoittamatta jättäneiden tulee vuokrata infosta Emit-kortti, josta peritään vuokraa 2 
euroa. Lainatut Emit-kortit palautetaan infoon. Palauttamatta jätetystä kortista peritään 60 euron 
maksu. 
 
Lähtö ja lähtöluettelot  
 
Lähtöpaikalle on matkaa kilpailukeskuksesta noin 300 metriä. Viitoitus lähtöön valkoisella HIGH5-
muovinauhalla. 
  
Ensimmäinen lähtö on klo 13.00. Lähtöluettelo on nähtävissä kilpailun Internet-sivuilla 
(http://rajamaenrykmentti.fi/kilpailut1/karjalaliitonkisat/), tulostaululla ja lähtöpaikalla. 
 
Kilpailunumerot  
 
Kilpailunumeroita käytetään kaikissa sarjoissa. Kilpailunumerot ja hakaneulat ovat saatavissa 
kilpailukeskuksessa Infon läheisyydessä. Kilpailunumerot ja järjestäjien hakaneulat kerätään pois 
leimantarkistuksen yhteydessä. Jos et muista palauttaa numeroa kilpailupaikalla, lähetä numero 
osoitteeseen: Rajamäen Rykmentti, Ari Enroth, Metsomäentie 14, 01260 Vantaa. 
 
Emit-tarkistuslipukkeet ja rastinmääritteet 
 
Emit-tarkistuslipukkeet ovat saatavana lähtöpaikalla. Rastinmääritteet on painettu kilpailukarttoihin. 
Irrallisia rastinmääritteitä ei ole.  
 
Lähdön toiminta (muut kuin RR-sarjat) 
 
3 min ennen lähtöä: kutsu lähtökarsinaan, kilpailunumeron ja Emit-numeron tarkistus 
2 min ennen lähtöä: mallikartta nähtävillä 
1 min ennen lähtöä: siirtyminen nollaleimasimen viereen  
Lähtöhetki: kilpailija nollaa korttinsa aloittaen nollauksen 5 sekuntia ennen lähtöaikaa ja lähtee 
lähtöhetkellä ja ottaa sarjansa mukaisen kartan.  
 
K-piste on merkitty rastilipulla ja sille on noin 50 metrin pituinen viitoitus. 
 
Kilpailussa ajanotto perustuu Emit-kortin mukaiseen suoristusaikaan, mutta jos kilpailija myöhästyy 
lähdöstä, myöhästymisaika lisätään Emit-kortin mukaiseen suoritusaikaan. 
 
RR-sarjan lähtö  
 
3 minuuttia ennen lähtöä kutsu lähtökarsinaan, kilpailunumeron ja Emit-numerontarkistus 
2 minuuttia ennen lähtöä opastaja antaa kartan RR-suunnistajille, varmistaa kartan suuntauksen 
maaston mukaan, näyttää kartasta lähdön sijainnin, näyttää mallirastin, sekä näyttää viitoituksen 
alun.  
1 minuuttia ennen lähtöä: siirtyminen nollaleimasimen viereen 
Lähtöhetki: kilpailija nollaa korttinsa aloittaen nollauksen 5 sekuntia ennen lähtöaikaa ja lähtee 
lähtöhetkellä.  
 
RR-sarjan K-piste on lähtöpaikalla. 



 
RR-sarjojen lisäohjeet 
 
RR-radalla on 6 rastia, joilla on maastossa tunnukset RR1 - RR6. RR-mallirasti on nähtävillä 
opaspaalun vieressä. Viitoituksena on valkoinen muovinauha. Kilpailijaa ei hylätä puuttuvan tai 
väärän leimauksen vuoksi, vaan hän saa 10 minuutin lisäajan / virheellinen leimaus. 
 
Viimeinen rasti  
 
Viimeinen rasti yhteinen kaikille sarjoille, mutta siellä on kaksi rastikoodia 96 ja RR6. Viimeiseltä 
rastilta on viitoitus (= rastireitin nauha) maaliin kaikissa sarjoissa. 
 
Maali  

 
Maaliin saavutaan viitoitusta pitkin. Maalissa suoritetaan maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen 
kilpailija jatkaa leimantarkastukseen, jossa Emit-kortti luetaan.  
 
Kilpailukarttoja ei kerätä pois maalissa. Kilpailukarttaa ei saa näyttää sellaisille kilpailijoille, jotka 
eivät ole vielä kilpailleet. Kilpailunumerot palautetaan leimantarkastuksen jälkeen. Maali suljetaan 
klo 15.00. 
 
Kilpailussa ajanotto perustuu Emit-kortin mukaiseen suoritusaikaan, mutta jos kilpailija myöhästyy 
lähdöstä, myöhästymisaika lisätään Emit-kortin mukaiseen suoritusaikaan. Jos kilpailukortti 
mykistyy kilpailun aikana, suoritusaika perustuu järjestäjien varmistusajanottoon ja leimantarkistus 
perustuu tarkistusliuskaan. 
 
Keskeyttäneet 
  
Keskeyttänyt kilpailija tulee maaliin ja leimaa maalilinjalla. Keskeyttänyt kilpailija ilmoittaa 
keskeyttämisestään Emit-kortin tarkastuksessa. 
 
Tulostaulu 
  
Tulostaulu sijaitsee kilpailukeskuksessa. 
  
Palkinnot 
  
Palkintoina ovat Karjalan Liiton mitalit. Palkinnot jaetaan tulosten selvittyä.  
 
Kisakahvio 
 
Kisakahvio toimii huoltorakennuksen katoksessa. 
  
WC 
 
WC:t ovat huoltorakennuksessa. 
 
Pesu 
  
Pesumahdollisuus Kirkonkylän liikuntapuistossa, osoite: Suojalantie 2, etäisyys kilpailukeskuksesta 
noin 2 km. Infosta saa tarvittaessa opaskartan pesulle menoa varten. 
 
Hyvää kilpailuonnea! 
 
Rajamäen Rykmentti ja Nurmijärven Karjalaiset 
 


