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Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä. Huomioikaa erityisesti 

sprinttisuunnistuksen erityisohjeet ja turvallisuus. Kerratkaa kielletyt kohteet ja 

lukekaa ratamestarin ohjeet kilpailualueesta ja radoista. 

Kilpailu on kaksiosainen, jossa on kaksi starttia kaikilla sarjoilla. Tulokset lasketaan 

kahden startin yhteisaikojen perusteella. 

 

Päätoimihenkilöt  

Kilpailun johtaja:   Vesa Halonen  

Kilpailun varajohtaja: Heikki Grekelä 

Ratamestarit:   Panu Hyvönen, Sampo Rahko 

Valvoja:    Vesa-Matti Suorsa, PudU 

Tulospalvelu:  Tommi Sillanpää 

Tuomarineuvosto:  Ossi Lakkala, KuoSu, pj. 

    Janne Pihlajaniemi, VePo 

    Vesa Kemppainen, Iisu 

 

Info löytyy kilpailukeskuksesta. Vuokrattavat Emit-kortit saa infosta. 

Numerot, Emit-tarkistusliuskat ja rastinmääritteet 

Numerot löytyvät infon vierestä. Omat hakaneulat numeron kiinnitykseen. Emit-

tarkistusliuskat on saatavilla lähtöpaikalla. Rastinmääritteet ovat vain irralliset sekä 

kartassa, irralliset saa lähdössä. 

Mallirasti 

Löytyy kilpailukeskuksesta. Käytössä on maahan upotettu rauta tai puinen 

rastipukki. 
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Kilpailukartta 

Tulostekartta (Erweko) A4, 9/2020. Mittakaava 1:4000 tai 1:3000 (55v ja 

vanhemmat), käyräväli 2m. Karttoja ei kerätä pois maalissa. Eettisten sääntöjen 

mukaan älkää näyttäkö karttoja vielä lähtöä odottaville kilpailijoille. 

Kilpailualue, kielletyt alueet ja verryttely 

Kilpailualueella liikkuminen on kielletty kaksi viikkoa ennen kilpailupäivää omaan 

kilpailusuoritukseen asti. Tämän jälkeen liikkuminen sallittu, kuitenkin siten, ettei 

häiritse/auta vielä suoritusta tekeviä urheilijoita. Aamu- ja iltapäivän kilpailualueet 

ovat kokonaan erilliset. 

Juoksualustana on pääosin urbaania alustaa (päällystettyä, soraa tai nurmikkoa), 

aamupäivän radoilla lisäksi alkuosa rehevää metsää, kenkäsuosituksena siihen 

maastokelpoisempi kenkä ja mahdollisesti jalat kokonaan peittävä asu. 

Tarkastakaa sprinttikartan kielletyt kohteet SSL:n ohjeista. 

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

kohteet/ tai http://www.skpohjantahti.fi/kilpailut/pohjantahtisprintti2020/index.php.  

Huomatkaa uusittu merkistö kartassa, erityisesti kielletyn kasvillisuuden vihreä 

(vaalentunut). Muistakaa myös, että mahdollisesti lukitsematon tai auki oleva ovi 

rakennuksessa ei anna lupaa kulkea läpi, ellei läpikulkua tai katosta ole merkitty 

karttaan. 

Kilpailualueella on tarkkailijoita ja kielletyille alueille menoa valvotaan ja se 

aiheuttaa hylkäyksen! 

Huomioikaa myös sallittu verryttelyalue kilpailukeskuksen ja lähdön välinen viitoitus. 

Viitoitukselta poikkeaminen on ehdottomasti kielletty. 

Varo alueella liikkuvia autoja, pyöräilijöitä ja jalankulkijoita ja noudattakaa erityistä 
varovaisuutta teitä ylittäessänne! 
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Lähtö  

Kilpailussa on käytössä yksi lähtöpaikka molemmissa starteissa. Ensimmäisen 

startin lähtöön on matkaa 1400m. Toisen startin lähtöön on matkaa 1000m. 

Molempien lähtöjen viitoitus on alkuun sama ja alkaa kilpailukeskuksesta. 

Kilpailija kutsutaan verryttelyalueelta 5 min ennen lähtöä, jolloin on lupa siirtyä 

lähtökarsinaan. Lähtökarsinassa 4 min ennen lähtöä löytyvät rastinmääritteet. Emit-

kortit nollataan 3 min ennen lähtöä. 1 min ennen lähtöä kilpailija pääsee 

karttaämpäreille. Lähtöväli on sarjoittain 1 min. 

H/D 14, 13, 12 ja 10-sarjalaisten tarkemmat ohjeet. 

5 minuuttia ennen lähtöä Mallikartta on suunnistajan nähtävänä (kartassa K-piste). 

4 minuuttia ennen lähtöä Rastinmääritteet tarjolla. 

3 minuuttia ennen lähtöä Emit-kortin nollaus. 

2 minuuttia ennen lähtöä H/D10 sarjalainen saa kilpailukartan ja häntä opastetaan. 

H/D12-, 13- ja 14-sarjojen suunnistajat tutustuvat 

mallikarttaan, jossa K-piste. 

1 minuuttia ennen lähtöä H/D12-, 13- ja 14-sarjojen suunnistaja saa ottaa kartan 

ja tutustua rataan. 

 

Maali 

Ensimmäisessä startissa käytetään kaikissa sarjoissa etämaalia. Maali on merkitty 

karttaan normaaliin tapaan. Kilpailija leimaa kilpailukorttinsa normaaliin tapaan 

etämaalissa, johon ajanotto katkeaa. Tämän jälkeen kilpailija siirtyy opastuksen 

mukaisesti kilpailukeskukseen, jossa kilpailukortti luetaan tulospalveluun. Opastus 

kulkee lähtöviitoituksen kanssa samaa reittiä takaisin kilpailukeskukseen. Muistakaa 

kulkea tulospalvelun kautta välittömästi ennen siirtymistä varusteiden vaihtoon. 

Toisessa startissa maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailija leimaa maalissa.  

Tämän jälkeen siirtyminen järjestäjien ohjeiden mukaan Emit-kortin lukemiseen 

tulospalveluun.  

Maali suljetaan 30 minuuttia viimeisen lähtijän jälkeen molemmissa starteissa. 
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Tulokset 

Paperisia tuloksia ei tehdä. Online-tulokset löytyvät kilpailun nettisivuilla osoitteessa 

http://www.skpohjantahti.fi/kilpailut/pohjantahtisprintti2020/index.php 

Asusteet 

Kenkäsuosituksena on nappula- tai maastojuoksukenkä. Nastareiden käyttö ulkona 

sallittu (ei sisätiloihin), muttei suositeltu. Piikkareiden käyttö kilpailussa on kielletty. 

Keskeyttäneet ilmoittautuvat maalissa. 

Pukeutuminen, pesu ja WC 

Pukeutuminen maasto-olosuhteissa. Ei pesua. Kisakeskus-alueella WC-vaunu. 

Palkinnot 

Kaikkien sarjojen palkinnot on noudettavissa infosta sarjan tulosten valmistuttua. 

Palkittavien määrä näkyy ilmoitustaululla. 

Ensiapu ja kahvio löytyy kilpailukeskuksesta. 

Itkumuuri on tulospalvelun yhteydessä. 

Kuntosuunnistus Oulurastit kilpailukeskuksessa klo 15.00-16.00, Tarkemmin: 

http://oulurastit.info. 

 

 

 

 

Menestystä kisaan! 
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