
 

Kilpailuohjeet (versio 24.9.2021) 

Uudenmaan Kompassi-viesti Parkkimäessä Nurmijärvellä 25.9.2021 

 

Säännöt: 

Tässä Kompassiviestissä noudatetaan SSL:n lähikilpailun sääntöjä sekä suunnistuksen 

lajisääntöjä niiltä osin kuin näissä säännöissä määrätään sekä järjestäjän ohjeita. Kilpailu 

järjestetään lähikilpailuna. 

Viestiin osallistuminen edellyttää, että suunnistajalla on kilpailulisenssi. ForFun-radoilla 

lisenssiä ei vaadita.  

Maasto: 

Maasto on Parkkimäen urheilukentän ympäristössä oleva ulkoilualue, jossa on runsaasti 

polkuja sekä ulkoiluteitä. Maasto on pääosin hyväkulkuista. Radat tukeutuvat pääosin 

ulkoiluteihin. 

Osuudet, ratapituudet ja kartta: 

Osuudet: 

1. osuus: kultakompassi-ikäiset tytöt ja pojat ( 14v ja nuoremmat, suora rata) 

2. osuus: hopeakompassi-ikäiset tytöt ja pojat (12v ja nuoremmat, TR-rata) 

3. osuus: pronssikompassi-ikäiset tytöt ja pojat (10v ja nuoremmat, RR-rata) 

4. osuus: pronssikompassi-ikäiset tytöt ja pojat (10v ja nuoremmat, RR-rata) 

5. osuus: hopeakompassi-ikäiset tytöt ja pojat (12v ja nuoremmat, TR-rata) 

6. osuus: kultakompassi-ikäiset tytöt ja pojat (14v ja nuoremmat, suora rata) 

Kaikilla osuuksilla voi juosta tyttö tai poika, kuitenkin siten, että joukkueessa tulee olla 

vähintään 1 tyttö ja 1 poika. 

TR-radoilla ja suorilla radoilla on hajonnat. 

Kartassa näkyvä rasti- ja tukireitin reittiviitoitus on merkitty maastoon yhtenäisellä 

valkoisella muovinauhalla. 

 

Lähtevää kilpailijaa saa opastaa lähtöviitoituksen varrella ja tukea tarvitsevien 

kilpailijoiden mukana maastoon saa lähteä saattaja. 



Ratapituudet: 

1. osuus: 2,3 km; 8 rastia 

2. osuus: viitoitus 2,5 km, linnuntietä 2,1 km; 7 rastia 

3. osuus: viitoitus 2,5 km, oikaisuilla 1,8 km; 7 rastia 

4. osuus: viitoitus 2,5 km, oikaisuilla 1,8 km, 7 rastia 

5. osuus: viitoitus 2,5 km, linnuntietä 2,1 km; 7 rastia 

6. osuus: 2,3 km; 8 rastia 

 

Kartta: 

Kartta on 6-värinen tulostekartta. Kartan mittakaava on 1:7500 ja koko A5. Kartat on 

tulostettu säänkestävälle Pretex 120 -materiaalille, joten kartat eivät ole muovikoteloissa. 

Rastimääritteet ovat tulostettu karttaan. Rastireittisarjoissa ei ole rastimääritteitä. 

Maastoon on lisätty yhtenäinen valkoinen nauha, joka toimii tukiviitoituksena 1. ja 6. 

osuuksilla. Viitoitus on merkitty kilpailukarttoihin ratapainatusvärillä näin: 

 

Kilpailukortti: 

Emit-kilpailukortin numero ilmoitetaan IRMA-ilmoittautumisen yhteydessä. Jos kilpailijalla 

ei ole IRMA:ssa taltioitua emit-kortin numeroa, varataan hänelle laina-emit, jonka voi 

noutaa infosta. Vuokramaksu 4 euroa. Laina-emit tulee palauttaa infoon kilpailun 

päätteeksi. Palauttamattomasta Emit-kortista veloitetaan 75 euroa. Emit-kortin 

toimivuuden voi tarkistaa kilpailukeskuksessa olevalla mallirastilla. 

Kilpailumateriaali: 

Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita sekä emit-tarkistusliuskoja, jotka ovat saatavilla 

joukkueittain Infosta. Kilpailunumero kiinnitetään näkyville paitaan omilla hakaneuloilla. 

Lähtö, vaihto ja maali: 

Aloitusosuus: 

Lähtö tapahtuu klo 11.00 lähtöalueelta kilpailukeskuksessa. Lähdöstä viitoitus K-pisteelle, 

jota on seurattava. Viitoituksen pituus noin 80 metriä.  

Aloitusosuuden suunnistaja nollaa emit-korttinsa lähtöalueelle siirtyessään. Kilpailijat 

saavat verrytellä lähdön/vaihdon ja K-pisteen välisellä alueella. 

 

 



Toiminta lähdössä: 

3 minuuttia ennen lähtöä aloitusosuuden juoksijat siirtyvät lähtöön riveihin omaa 

kilpailunumeroa vastaavaan järjestykseen. 

2 minuuttia ennen lähtöä kartat jaetaan kilpailijoille. Karttaa ei saa katsoa. 

1 minuutti ennen lähtöä kilpailijat saavat katsoa karttaa. 

 

Vaihto ja maali: 

Kaikilla osuuksilla on sama viimeinen rasti. Viimeisellä rastilla on leimasimet RR 7 ja 42. 

Leimauksen voi suorittaa kummalla tahansa leimasimella. Viimeiseltä rastilta on viitoitus 

vaihtoon ja maaliin, jossa jokainen kilpailija suorittaa maalileimauksen. 

Kun vaihtoon tuleva kilpailija on suorittanut maalileimauksen, hän luovuttaa 

kilpailukarttansa toimitsijalle ja jatkaa karttatelineille, joista ottaa oman joukkueensa 

kilpailunumeroa ja seuraavan osuuden osuusnumeroa vastaavan kartan ja antaa sen 

vaihtopuomin yli seuraavan osuuden juoksijalle. Saapunut juoksija siirtyy vaihdon jälkeen 

leiman tarkistukseen.  

Lähtevä suunnistaja jatkaa vaihtoalueelta kartan saatuaan K-pisteelle ja maastoon. 

Vaihdosta viitoitus K-pisteelle, jota on seurattava. Viitoituksen pituus noin 80 metriä 

Kilpailukarttoihin on merkitty joukkueen numero isolla vihreällä numerolla ja osuusnumero 

pienemmällä punaisella numerolla:  

 

 

 

Kilpailijat saavat oman karttansa takaisin välittömästi leimantarkastuksen jälkeen. Karttaa 

ei reilun pelin hengessä saa näyttää kilpailijoille, jotka eivät ole vielä suorittaneet 

omaa osuuttaan.  

Maaliin saavuttaessa kilpailusuoritus päättyy siihen, kun ankkuriosuuden suunnistaja 

leimaa maalileimasimella. Tasaisessa tilanteessa järjestyksen ratkaisee maalilinjalla 

maalituomari 8 ensimmäisen joukkueen osalta. Muiden joukkueiden osalta järjestys 

määräytyy maalileimauksen mukaisesti. 

 

Uusintalähtö: 



Kaikki kilpailijat, jotka eivät ole vielä lähteneet metsään, lähetetään matkaan 

uusintalähdössä noin 20 minuuttia voittajajoukkueen maaliintulon jälkeen. Seuraa 

kuuluttajan ohjeita. 

Keskeytykset: 

Keskeyttäneet kilpailijat tulevat maaliin ja suorittavat maalileimauksen. 

Leimantarkistuksessa kilpailijan on ilmoitettava keskeyttäneensä. 

 

Virheelliset tai puuttuvat leimat: 

Virheellinen tai puuttuva rastileimaus ei johda joukkueen suorituksen hylkäämiseen, vaan 

joukkueelle annetaan jokaisesta puuttuvasta ja virheellisestä leimasta 10 minuutin 

aikasakko lopputuloksissa. 

 

Rastit: 

Rastileimasimet ovat kiinnitetty rastin viereen luonnon materiaaleista rakennettuihin 

rastipukkeihin. Rastireittisarjoissa rastin numerot ovat RR1, RR2, jne. Muiden sarjojen 

rastinumerot ovat ilmoitettu karttaan painetuissa rastimääritteissä. Mallirasti on nähtävillä 

kilpailukeskuksessa infon läheisyydessä. Huom! Maastossa on paljon rasteja lähekkäin, 

muista tarkistaa rastikoodit. 

Käytettäessä näytöllistä kilpailukorttia, ei kortin näytön rastikoodi välttämättä 

vastaa leimattavan rastin rastimääritteessä ja rastipukissa olevaa rastikoodia! 

 

Kilpailukeskus: 

Kilpailukeskus on Parkkimäen urheilukentällä. Kilpailukeskuksesta löytyy ensiapupiste, 

WC:t, info, buffetti sekä lähtö, maali ja vaihtoalue. 

Kilpailukeskuksena toimii urheilukenttä. Juoksuradalle ja sen sisään jäävälle 

kenttäalueelle on kaikenlainen maahan työnnettävien, kairattavien tai lyötävien 

kiilojen, laitteiden tai rakenteiden käyttäminen ehdottomasti kielletty! 

Tuulisuoja- ja huoltotelttojen pystyttäminen kilpailukeskukseen ei ole sallittu. 

 

ForFun-sarjat: 

Tapahtumassa järjestetään FORFUN-radat: leimausrata, satusuunnistus ja Point2run. 

Leimausrata: Lapsille suunniteltu merkitty lyhyt reitti, jonka varrella leimataan rasteilla. 

Suorituksista otetaan aika jota voi seuraavilla suorituskerroilla parantaa. 

Satusuunnistus: Pienille lapsille suunniteltu toiminnallinen lyhyt suunnistusrata, jonka 

rasteilta löydät hauskoja kuvia, tehtäviä tai kysymyksiä. Radalla ei oteta aikaa. 



Point2run: Kouluikäisille suunniteltu polkuja ja muita johdattelevia kohteita pitkin edettävä 

helppo suunnistusrata. Osalla rasteista on tehtäviä. Radan voi kiertää yksin, parin kanssa 

tai ryhmässä. Tällä radalla ei oteta aikaa. 

Viestikilpailuun osallistuva lapsi voi oman suorituksen jälkeen vielä osallistua ForFun -

ratoihin maksutta. 

Leimausrata ja satusuunnistus ovat maksuttomia. Point2Run-rata maksaa 5€/henkilö tai 

10€/ryhmä. FORFUN-ratojen ilmoittautumiset ja maksut Infoon. 

ForFun-radoille osallistuminen ei edellytä kilpailulisenssiä. 

 

Tulokset: 

Tulokset julkaistaan kilpailun nettisivuilla 

https://rajamaenrykmentti.fi/kilpailut1/kompassiviesti-25-9-2021/  jossa on linkki online-

tulospalveluun. 

 

Palkinnot: 

Tässä tapahtumassa jaetaan Uudenmaan kompassi-cupin yhteiskilpailupalkinnot, kevään 

kompassiviestin palkinnot ja tämän syksyn viestin palkinnot. 

Palkittavien määrä: 

Kompassi-cupin loppupisteiden perusteella palkitaan kunkin sarjan kolme parasta 

kompassimitalilla. Loppupisteet ovat luettavissa täällä: 

https://www.o-skills.fi/cup/eventcup_currentpoints/14 

Kevään viestin perusteella palkitaan mitalein jokaisen sarjan kolme parasta joukkuetta. 

Kilpailun tulokset ovat luettavissa täältä: 

https://www.kokkens.fi/kilpailut/2021/aov/tulos.html 

Tässä syksyn viestikilpailussa palkitaan mitalein kolme parasta joukkuetta. 

Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa noin 45 minuuttia voittajajoukkueen maaliintulon 

jälkeen. Palkintojen jaosta ilmoitetaan erikseen kuulutuksella. 

 

Opastus ja pysäköinti: 

Opastus alkaa Helsingintien ja Perttulantien risteyksestä, josta pysäköintiin noin 800 

metriä. Pysäköinti on Lukkarin koululla, osoite Punamullantie 18. Pysäköinnistä lähtee 

viitoitus kilpailukeskukseen, matkaa noin 500 metriä. 

 

  

https://rajamaenrykmentti.fi/kilpailut1/kompassiviesti-25-9-2021/
https://www.o-skills.fi/cup/eventcup_currentpoints/14
https://www.kokkens.fi/kilpailut/2021/aov/tulos.html


Toimihenkilöt: 

Kilpailun johtaja  Simo Toivonen 

Ratamestariryhmän johtaja Ari Enroth 

Ratamestarit   Jaakko Pitkänen 

   Elina Hämäläinen 

   Elisa Mänty (ForFun-radat) 

Tulospalveluvastaava   Lauri Laajaniemi 

Valvoja   Teemu Kantelinen HYRA 

Tuomarineuvosto:  Teemu Kantelinen HYRA (lähikilpailu) 

 

 

 

 

 


