
Alustavat kilpailuohjeet 
 

1. Kilpailusäännöt  

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja näitä järjestäjän ohjeita. 

2. Kilpailunjohto 

Kilpailunjohtaja: Ossi Valtonen 
Valvoja: Janne Kallioniemi, Rasti-Lukko 
Tulospalvelu: Vesa-Ville Väänänen 
Ratamestari ja tiedottaja: Kimmo Mieskoski, 045-676 6891 

3. Tuomarineuvosto 

Puheenjohtaja:  

4. Opastus ja pysäköinti 

Opastus pysäköintiin Kirkkotieltä klo 16.30 alkaen. 
Pysäköintipaikan lähin osoite: Tuohitie 1, kulku Tuohitielle Myllärintien kautta. Pysäköinti 
kilpailukeskuksessa. 

Kilpailukeskus: Eurajoen keskustan koulu 

5. Jalkineet   

Piikkareiden käyttö on kielletty. Jalkinesuositus kuivalla kelillä lenkkitossut, märällä nappulakengät. 

6. Kilpailumaasto ja liikenne  

Maasto koostuu kerros- ja rivitalotaloalueesta sekä näiden välisistä teistä ja puistokaistaleista. 

Alueella on liikennöityjä teitä ja pysäköintialueita. Noudata varovaisuutta etenkin teiden ylityksissä. 
Huomioi myös muut alueella liikkujat. 

7. Kielletyt alueet 

Katso oheinen sprinttisuunnistuksen kielletyt kohteet. Maastoon on merkitty muutamia maastossa heikosti 
havaittavia kohteita leveällä keltaisella nauhalla. Maastossa on myös useita valvojia tarkkailemassa 
sääntöjen noudattamista. 

Kiellettyjen alueiden ja kohteiden käyttö kulkureittinä johtaa suorituksen hylkäämiseen. 

Kielletyt kohteet nähtävissä https://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/saannot-ja-
ohjeet/sprinttisuunnistuksen-kielletyt-kohteet/ 

 

https://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/saannot-ja-ohjeet/sprinttisuunnistuksen-kielletyt-kohteet/
https://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/saannot-ja-ohjeet/sprinttisuunnistuksen-kielletyt-kohteet/


8. Kartta ja rastimääritteet 

Sprinttisuunnistuskartta 1:4000/2,5m, 9/2020, tulostekartta muovikotelossa. Kartan koko A4. 

Muovikotelossa olevan kartan saa ottaa lähtöhetkellä, paitsi H/D12 ja H/D10-sarjoissa, joissa kartta 
annetaan minuutti ennen lähtöä. 

Erilliset rastimääritteet ja Emit-tarkastuslipukkeet ovat lähdössä. Rastimääritteiden suojakoteloita tai 
kiinnitystarvikkeita ei ole. 

Kaikissa sarjoissa rastimääritteet on painettu myös karttaan. 

Erikoiskohteella (X) on merkitty leikkitelineitä, sekä rakennustyömaan läheisyydessä olevia työmaatauluja. 

Erikoiskohteella (O) on merkitty lipputangot 

 

Lisäksi kartassa muutamia epävirallisia merkkejä: 

Isot ”Molok”-jäteastiat (pieniä ei merkitty): 

 

 

 

 

 

Keinu: 

 



Pihamaita ei ole ”kehystetty” kuvausohjeiden mukaisella reunaviivalla kuin muutamissa kriittisissä 
paikoissa. 

                             

  

9. Leimaus 

Kaikissa sarjoissa on Emit-leimausjärjestelmä. Tarkistakaa koodi, sillä rasteja on todella lähekkäin. 

Tarkista Emit-korttisi toimivuus infon viereisellä 0-leimasimella. 

 

10. Info-piste 

Kilpailukeskuksen Info-piste hoitaa ilmoittautumisten epäselvyydet ja Emit-korttiasiat. 

Emit-kortin vuokravarauksen tehneet saavat kortin infosta. Epäkuntoisen Emit-kortin tilalle on infosta 
vuokrattavissa rajoitetusti uusia. Vuokra on 3 € / kortti. Kadotetusta kortista peritään 60 €. 

Huom! Vuokratut Emit-kortit palautetaan infoon. 

 

11. Lähtöluettelo 

Lähtöluettelo on nähtävissä kilpailukeskuksessa sekä internetissä. 

Tarkista, että Emit-korttisi numero on sama kuin lähtöluettelossa. Korjaukset infossa. 

 

12. Lähtö 

Kaikki sarjat käyttävät kilpailunumeroita ja ne ovat lähtöpaikan läheisyydessä. HUOM! Omat hakaneulat 
mukaan  

Kilpailunumerot ovat ns. kierrätystavaraa eli saattavat olla keskenään ulkonäöltään ja jopa väriltään eri 
näköisiä, mutta silti ne kerätään maalissa pois. 

Lähtöön kutsutaan 4 min ennen, jolloin saa myös rastimääritteet. Emit-kortin tarkastus ja nollaus 
suoritetaan 3 min ennen. 



Karttojen viereen pääsee minuutti ennen lähtöä (H/D 10 ja H/D12-sarjat saavat jo kartan). 

Kilpailijoiden on kuljettava K-pisteen kautta. 

Lähtö suljetaan 5 min viimeisen lähtijän jälkeen. 

 

13. Lähtöpaikka, ratapituudet ja rastien määrät 

Lähtöpaikkoja on yksi ja sijaitsee 1,1 km päässä. Viitoitus kilpailukeskuksesta. Lähtöön kuljetaan teitä ja 
polkuja pitkin. 

 

Sarja Ratapituus, km Rasteja  ………… Sarja Ratapituus, km Rasteja  
            

H21 3,8 19            D21 3,5 16 

H20 3,5 16  D20 3,1 14 

H18 3,1 14  D18 3,0 17 

H16 3,0 17  D16 2,4 11 

H14 2,4 11   D14 1,9 11 

H12 1,9 11  D12 1,9 11 

H10 1,5 9  D10 1,8 11 

H40 3,5 16  D40 3,1 14 

H50 3,1 14  D50 3,0 17 

H60 3,0 17  D60 2,4 11 

H70 2,8 13  D65 2,4 11 

H75 2,2 9  D70 2,2 9 

H80 2,2 9  D75 2,2 9 

 

14. Maali ja maalileimaus 

Kaikki sarjat tulevat samaan maaliin. 

Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin, jossa on maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen kilpailija jatkaa 
leimantarkastukseen, jossa Emit-kortti luetaan ja mahdolliset epäselvyydet selvitetään. Maali suljetaan klo 
20.00 

Ajanotto tapahtuu maalileimauksena maaliviivalla olevaan Emit-leimasimeen. Tämän jälkeen Emit-kortti 
luetaan kortinlukupisteessä. Puuttuva maalileima johtaa hylkäämiseen. 

Huom! Vuokratut Emit-kortit palautettava Infoon. 



15. Tulokset ja rastiväliajat 

Tulokset julkaistaan Irmassa, sekä internetosoitteessa www.eurajoenveikot.fi 

Tuloksia pyritään päivittämään myös kilpailun aikana. 

Rastiväliajat ovat nähtävissä kisan jälkeen samassa internet-osoitteessa. 

 

16. Keskeyttäneet 

Keskeyttäneiden on tultava maalin kautta normaaliin tapaan. 

 

17. Kartat kilpailusuorituksen jälkeen 

Kilpailija saa pitää kartan maaliin tultuaan. Järjestäjät korostavat sääntöjen edellyttämää reilua peliä. 

Karttoja ei saa näyttää lähtöä odottaville kilpailijoille. 

 

18. Palkintojen jako 

Kolmelle parhaalle jaetaan AM-mitalit. Palkinnot on noudettavissa palkintopöydältä tulosten selvittyä. 

 

19. Pukeutuminen, pesu ja WC:t 

Pukeutuminen kenttäolosuhteissa.  

WC:t ovat kilpailukeskuksessa sisätiloissa. Lähdössä ei ole WC:tä.  

Kilpailukeskuksessa ei ole peseytymismahdollisuutta. 

EI SUUNNISTUSJALKINEILLA SISÄTILOIHIN. 

 

20. Ensiapu 

Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa. 

 

21. Kahvio 

Kilpailukeskuksessa ei ole kahviota, K-Market Eurajoen Portti palvelee osoitteessa Riikontie 2. 

 

http://www.eurajoenveikot.fi/


Koronaohjeet: 

Älä saavu kilpailupaikalle flunssaoireisena. 

Pyri viettämään kisapaikalla mahdollisimman lyhyt aika. 

Huolehdi turvaväleistä. 

Pidä huoli huolellisesta käsihygieniasta järjestäjien ohjeiden mukaan ennen maastoon lähtöä, maastosta 
palaamisen jälkeen sekä wc-käyntien yhteydessä. 

Pyri myös suorituksen aikana välttämään kasvojen koskettamista. 

Kisatilanteesta huolimatta ei tönimisiä tai ruuhkia rasteilla. 

Pyri leimaamaan koskematta leimasimeen, ja leimattuasi siirry välittömästi pois rastirakenteen luota. 

 

Järjestäjän toimenpiteitä kilpailijoiden suojaamiseksi: 

Käsiendesinfiointipaikat ennen lähtöä ja maaliin saavuttua. 

Nollaleimasimien ja maalileimasimien säännöllinen desinfiointi kisan aikana. 

Väljyys lähtöpaikalla ja maalialueella. 
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