
Avoin piirikunnallinen pariyösuunnistuskilpailu: 

XIX "VALOPÄÄRASTIT" 

Eurajoella 

perjantaina 9.9.2016 
 

Parisuunnistussarjat   Yksinsuunnistussarjat 

 H21  9 km 20 €/pari Rata A 7 km 10 € / hlö 

 H21L 6 km 20 €/pari Rata B 5 km 10 € / hlö 

 D21  5 km 20 €/pari Rata C 3 km 7 € / hlö 

 H35 7 km 20 €/pari    

 D35  5 km 20 €/pari    

 H45 6 km 20 €/pari  

 D45  4,5 km 20 €/pari  

”Taskulamppusarja”, 

   ei ajanottoa, 6 € / perhe 
 H55 5 km 20 €/pari 

 D55  4 km 20 €/pari 

 H65  4 km 20 €/pari 

 D65 3 km 20 €/pari 

 H70 3,5 km 20 €/pari 

 D70 2,5 km 20 €/pari 

 H75 3 km 20 €/pari 

 H18  6 km 14 €/pari 

 D18  4 km 14 €/pari 

 H16  4 km 14 €/pari 

 D16  3 km 14 €/pari 

 D+H 5 km 20 €/pari 

 D+HL 3,5 km 20 €/pari  

 Kunto 4 km 20 €/pari  
 

 Joukkueen jäsenet voivat olla eri seuroista. 

 Lähtö: n. klo 21.00 yhteislähtönä kaikki sarjat yhtä aikaa (pl ”taskulamppusarja”).  

 Lähtöön matkaa n. 1,5 km. Taskulamppusarjan lähtö porrastetusti kilpailukeskuksesta klo 21.00 alkaen. 

 Parin molempien jäsenten on leimattava kaikilla rasteilla. Pari juoksee koko matkan yhdessä. Parin loppuaika on 

parin hitaamman suunnistajan aika. 

 Hajonta: Valtaosassa sarjoista parien kesken käytetään hajontalenkkejä. 

 Leimaustapa: Kilpailussa käytetään Emit -leimausjärjestelmää. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava 

Emit –korttien numerot tai maininta lainakortista, josta peritään 3 Euron lisämaksu. 

 Kartta: 1:10 000 / päivitetty 2016 

 Maasto: Kilpailumaasto koostuu pienipiirteisistä kallioalueista, joiden väliin jää korpikuusikkoa ja 

talousmetsää. Ratasuunnittelussa maaston parhaat alueet on pyritty hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti 

samalla ottaen huomioon eri sarjojen tasovaatimukset. 

 Palkinnot: Kilpasuunnistussarjojen parhaat palkitaan, kunto- ja taskulamppusarjoissa palkinnot arvotaan. 

Lisäksi kaikkien osallistujien kesken on arvontapalkintoja. 

 Pukeutuminen ja pesu: Pukeutuminen ja pesu sisätiloissa 

 Opastus: Tieltä nro 2070 (Eurajoki – Lappi) 

 Ilmoittautumiset: ma 5.9.2016 klo 20 mennessä Rami Rintalalle osoitteella: ramiri@iki.fi tai puh:040-5115190 

 Osanottomaksut: Eurajoen Veikkojen tilille: Eurajoen SP FI09 4450 1040 0021 36  

 (viestikenttään nimi ja sarja ) 

 Tiedustelut: Juhani Sievi-Korte 040-5100405 tai Tero Peltola 040-7338687 tai tero.peltola@iki.fi 

 Kisasivut: http://eurajoenveikot.fi/suunnistus/valopaarastit/ 

 Facebook: www.facebook.com/valopaarastit 
 

Valopäärasteilla on tarjolla nautittavaa yösuunnistusta hyvässä seurassa. Hajontalenkit vähentävät 

letkajuoksua ja tekevät kisasta entistä kiinnostavamman. 

Tule hiomaan yösuunnistustaitojasi ja mittelemään yön herruudesta sekä ”Vuoden Valopään” tittelistä 

Eurajoen sähköisiin yökisoihin! 
 

Eurajoen Veikot 
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