
 

 

Alueen oravapolkukilpailu 20.8.2013 

Kilpailuohjeet 
Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä, alueen AM-ohjeita ja järjestäjien ohjeita. 

Toimihenkilöt 

Kilpailunjohtaja: Timo Pietikäinen, 050-354 4170 

Ratamestari: Heikki Sorsa ja Risto Niinimäki 

Tulospalvelu: Tuomo Puustinen 

Valvoja: Janne Kivilaakso, Lynx 

Tuomarineuvoston puheenjohtaja: Ari Enroth, RR 

Tuomarineuvoston jäsenet: Henrik Palmén, EsSu ja Kari Matilainen, HS 

RATAPITUUDET, RASTIT JA LÄHDÖT 

Sarja Matka (m) Rasteja Lähtö  Sarja Matka (m) Rasteja Lähtö 

H16 5 400 14 1  D16 4 200 11 1 

H14 4 200 10 1  D14 3 900 11 1 

H13 3 000 8 2  D13 3 000 8 2 

H12 2 600 8 2  D12 2 600 8 2 

H12TR 2 000 8 2  D12TR 2 000 8 2 

H10RR 2 900 6 2  D10RR 2 900 6 2 

H8RR 2 500 6 2  D8RR 2 500 6 2 

H13-16N 2 600 8 2  D13-16N 2 600 8 2 

 



 

 

KILPAILUMAASTO 

AOK-kisoissa on tarjolla helppokulkuista kangasmaastoa. Joitain tiheikköjä lukuun ottamatta näkyvyys 

ja maastopohja on erinomainen. Siten mahdollisuus reippaampaankin vauhtiin on olemassa. 

Ulkoilualueena alue on myös hyvin polkurikas. 

Tiedoksi kilpailijoille sekä kilpailua seuraamaan tuleville etenkin ihan pienempiä ajatellen: 

Kilpailukeskus ja – alue sijaitsevat lentokentän laskeutumislinjalla. Sen vuoksi melutaso aina välillä 

kohoaa suureksi.  

KIELLETYT ALUEET 

Pihoille meno on ehdottomasti kielletty.  

Lisäksi karttaan kielletyksi alueeksi merkittyjen teiden ylittäminen muualta kuin ohjatuilta 

ylityspaikoilta on kielletty. 

MALLIRASTIT 

Mallirasteja on kaksi. Mallirastit löytyvät kilpailukeskuksesta. Toisen mallirastin yhteydessä on myös 

Emit-kortin tarkistusleimasin. 

EMIT 

Kaikki sarjat käyttävät Emit-leimausjärjestelmää. 

Tarkista Emit-numerosi lähtöluettelosta. Mikäli Emit-numerosi on väärin, ilmoita oikea numero infoon 

ennen kilpailusuoritusta. Emit-kortin tarkistusliuskoja on saatavissa lähtöpaikalla. 

Järjestäjä on varannut vuokrakortin kaikille, joiden Emit-numeroa ei ole ilmoitettu ilmoittautumisen 

yhteydessä. Kortin saa infosta, vuokra 2 euroa. Lainakortti on ehdottomasti palautettava infoon tai 

maaliin kilpailun jälkeen. Kadonneesta Emit-kortista järjestäjällä on oikeus periä 60 euroa. 

Kilpailukeskuksessa on toisen mallirastin yhteydessä Emit-kortin tarkistuspiste. Muista tarkistaa Emit-

korttisi toimivuus ennen lähtöön menoa. Toimimattoman Emit-kortin tilalle voi hakea vuokrakortin 

infosta. Kilpailija (ja hänen huoltajansa) ovat itse vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa 

toimivuudesta ja siitä, että käyttää ilmoittautumisessa mainittua kilpailukorttia. 

Emit-väliaikatuloste on saatavissa infosta maaliintulon jälkeen. 



 

 

ENSIAPU 

Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. 

WC & PESU 

WC:t sijaitsevat kilpailukeskuksessa. Lähdöissä ei ole WC-palveluita. Pesumahdollisuutta 

kilpailukeskuksessa ei ole. 

PALKINNOT 

Mitalit jaetaan tulosten selvittyä kolmelle parhaalle jokaisessa sarjassa.  

RAVINTOLA 

Kisaravintolassa on saatavilla kahvia, teetä, sämpylöitä, kahvileipää, makkaraa, virvokkeita, ja 

makeisia.  

PYSÄKÖINTI 

Pysäköinti tapahtuu opastajien ohjeiden mukaisesti. Pysäköinti on maksuton. Pysäköintipaikalta on 

max. 800 m kilpailukeskukseen. 

Pysäköinnistä siirtyminen kilpailukeskukseen tapahtuu viitoitettua reittiä pitkin. Alueella liikkuu 

kuorma-autoja joten viitoitusta sekä viitoituksen varrella olevia ohjaajia on turvallisuussyistä 

noudatettava. Samoin turvallisuussyistä kilpailualueen sekä parkkipaikkojen välisellä kentällä olevien 

murske- ja hiekkakasojen päälle ei saa kiipeillä.  

LÄHTÖPAIKKA 

Lähtöpaikalle 1 on matkaa 1300 metriä ja lähtöpaikalle 2 700 m. Molempiin lähtöihin edetään 

kilpailukeskuksesta samaan suuntaan. Reitti lähtöön kulkee hyväkulkuista polkua ja lähtö 1:een myös 

osin pyörätietä pitkin.  Reitti lähtöön on viitoitettu Intersport-nauhoilla.  

LÄHTÖAJAT 

Lähtöluettelo on nähtävissä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla ja nettisivuilla www.pihkaniskat.fi . 

 

 

 

http://www.pihkaniskat.fi/


 

 

KARTTA 

Kartta on 6-värinen tulostekartta, tulostettu 07/2013, mittakaava 1:10 000, käyräväli 2,5 m. Kartta on 

muovisuojuksessa. Kartan koko on rastireittiläisillä ja tukireittiläisillä A5, muilla A4. Kartta on 

nähtävissä ilmoitustaululla klo 18.00 asti sekä lähtökarsinassa. 

RASTIMÄÄRITTEET 

Rastimääritteet on painettu karttoihin. Muilla kuin RR-sarjoilla myös irralliset rastimääritteet ovat 

saatavilla lähdössä.  

KILPAILUNUMEROT 

Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroita. Numerot ovat saatavissa kilpailukeskuksesta 

lähtöviitoituksen alkupäästä. Tarkista numerosi lähtöluettelosta ja käytä omia hakaneuloja. Mikäli 

omaa kilpailunumeroa ei löydy, ota yhteys infoon.  

TOIMINTA LÄHTÖ 1:SSÄ 

HUOM! Lähtöön 1 mennessä ylitetään vilkasliikenteinen Vanha Tuusulantie. Ylityskohdassa on valvoja, 

jonka ohjausta on noudatettava.  

Neljä (4) minuuttia ennen lähtöä kilpailija siirtyy lähtökarsinaan, jossa tarkistetaan Emit-kortin 

numero ja lähtöaika. 

Kolme (3) minuuttia ennen lähtöä Emit-kilpailukortti nollataan. 

Kaksi (2) minuuttia ennen lähtöaikaa on nähtävillä kartta, johon on merkitty K-piste. 

Yksi (1) minuutti ennen lähtöä H/D 14-sarjojen suunnistajat saavat kilpailukarttansa ja voivat tutustua 

karttaan. H/D16-sarjojen suunnistajat saavat karttansa lähtöhetkellä. 

Lähtö tapahtuu lähtökellon merkkiäänestä. Lähdöstä edetään viitoitusta pitkin K-pisteen kautta 

maastoon.  

TOIMINTA LÄHTÖ 2:SSA 

Viisi (5) minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan ohjausasemalle, jossa voi tutustua 

kilpailukarttaan. Kartat ovat vaakatasossa ja valmiiksi suunnattuna. RR- ja TR-sarjoissa rata on 

näkyvissä. Muilla sarjoilla karttaan on merkitty K-paikka eli lähtökolmio. 



 

 

Neljä (4) minuuttia ennen lähtöä kilpailija siirtyy lähtökarsinaan, jossa tarkistetaan Emit-kortin 

numero ja lähtöaika. 

Kolme (3) minuuttia ennen lähtöä Emit-kilpailukortti nollataan. 

Kaksi (2) minuuttia ennen lähtöaikaa RR-sarjalaiset saavat kartan. Lähdön toimitsija näyttää kartasta 

lähtöpaikan ja opastaa viitoitukselle. Muilla sarjoilla tämä on valmistautumisminuutti. Tukireittiläiset 

voivat katsella oman sarjansa kilpailukarttaa, ja suorien ratojen suunnistajilla on nähtävillä kartta, 

johon on merkitty K-piste. 

Yksi (1) minuutti ennen lähtöä RR-sarjalaiset siirtyvät lähtöviivalle ja he voivat rauhassa tutkia karttaa 

ennen lähtöä. Muiden sarjojen suunnistajat saavat kilpailukarttansa ja voivat tutustua karttaan.  

Lähtö tapahtuu lähtökellon merkkiäänestä. Lähtö tapahtuu K-pisteestä eli lähtiessäsi olet 

lähtökolmiossa.  

RR- JA TR-RATOJEN ERILLISOHJEET 

Rastireittiradat (RR) 

Käytössä on kaksi rastireittirataa, jotka lähtevät lähtöpaikalta eri polkuja pitkin. RR-radat kulkevat 

alkumatkan erillään ja tulevat yhteen kolmannella rastilla. Loppumatka on molemmilla RR-radoilla 

sama. Lähellä yhtymäkohtaa on ohjaaja (yllä keltainen liivi) varmistamassa ettei lapsi ajaudu väärään 

suuntaan yhtymäkohdan alueella. 

RR-ratojen viitoitus on merkitty maastoon yhtenäisellä nauhalla. Sarjojen H/D 10RR nauha on koko 

matkan ajan valkoinen. Sarjoilla H/D 8RR nauhan väri on alkumatkan (kolmannelle rastille asti) 

punainen. Loppumatkan, kun reitit kulkevat yhdessä, on rastireitin väri valkoinen.  

Karttaan RR-radan viitoitus on merkitty oranssilla viivalla. Oman sarjan viitoitus on kuvattu 

yhtenäisellä viivalla ja alkumatkan toinen viitoitus katkoviivalla. 

RR-sarjojen rasteilla on järjestysnumeron mukainen RR-tunnus (RR1, RR2, jne.). Rastit sijaitsevat 

viitoituksen varrella ja ne leimataan numerojärjestyksessä. Rastireittiläiset tekevät myös 

maalileimauksen. RR-sarjojen suoritusta ei hylätä puuttuvan rastileimauksen takia, vaan kilpailija saa 

kymmenen minuutin lisäajan puuttuvasta rastista. 

 



 

 

Tukireittisuunnistus (TR) 

Tukireittirata käyttää molempien rastireittiratojen viitoituksia. Viitoitukset on merkitty maastoon 

valkoisella ja punaisella yhtenäisellä muovinauhalla.  

H/D 10RR viitoitus on merkitty TR-sarjojen karttaan oranssilla yhtenäisellä viivalla ja H/D8RR-sarjojen 

viitoituksen alkuosa oranssilla katkoviivalla. 

Rastit on kierrettävä numerojärjestyksessä. Rasteilla on tavalliset numerokoodit. Muista tarkistaa 

koodit, sillä rasteja on lähekkäin.  

MAALI 

Viimeinen rasti on kaikilla sama, ja sieltä löytyy leimasimet koodeilla RR6 ja 111. Molemmilla 

leimasimilla leimaaminen hyväksytään. Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Maaliviivalla kilpailija 

suorittaa maalileimauksen, johon suoritus päättyy. Maalialueelta poistutaan viitoitusta pitkin Emit-

kortin leimantarkastukseen. Hylkäysehdotuksen tullessa kilpailija siirtyy ohjauksen mukaisesti 

viereiselle itkumuurille, jossa asia käsitellään. Kilpailijan huoltajalla on myös oikeus tulla mukaan 

itkumuurille. 

Keskeyttäneet tulevat maaliin normaalisti viitoitusta pitkin. Keskeyttämisestä on mainittava 

toimitsijoille Emit-kortin luvun yhteydessä. Maaliin tultuaan kilpailija saa pitää karttansa. Reilun pelin 

sekä lajisääntöjen mukaisesti karttaa ei saa näyttää lähtemättömälle kilpailijalle.  

LÖYTÖTAVARAT 

Löytötavaroita voi kysellä infosta ja kilpailun jälkeen kilpailunjohtajalta. 

 

HUOM! Kilpailukeskus sijaitsee sähkölinjojen läheisyydessä. Turvallisuussyistä pyydämme 

jättämään seuraviirit yms. korkeat salot kotiin.  

 

NAUTINNOLLISTA KISAA! 

Pihkaniskat ry 


