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Toimihenkilöt 
Kilpailunjohtaja Heikki Liimatainen, 040 867 1217, heikkil55 (at) gmail.com. 

Ratamestari, Antti Rusanen, HauSi, antti_rusanen (at) hotmail.com. 

Valvoja ja kartantekijä, Janne Seppälä, SomEsa, janne.seppala (at) aalto.fi 

Tulospalvelu Jarmo Kapanen ja Esko Reeni 

 

Tuomarineuvosto 

pj  Martti Inkinen, RR 
jäsen  Pinja Mäkinen, KooVee 
jäsen Tuomo Markelin, HS 
 
Kilpailukeskus (Lopen koulukeskus) 
Pysäköintipaikat ovat kilpailukeskuksen edustalla, missä on ohjaus pysäköintiin. Kulku koulun tiloihin on 
esteetön. 
 
Kilpailukeskuksessa on kahvio, jossa on myytävänä kahvia, teetä, virvokkeita, sämpylää, hedelmiä ym.  
 
Yleisiä ohjeita  
Kilpailunumerot jaetaan kilpailukeskuksessa. Varaa mukaan omat hakaneulat. 
 
Kilpailussa on yhdeksän aikarastiasemaa, jotka suoritetaan kahdessa osassa, 5 + 4 asemaa. Lähdössä 
kilpailija saa kilpailukortin ja opaskartan, jonka osoittamaa reittiä tulee seurata. Kilpailija pysähtyy ennen 
jokaista asemaa odotuspaikalle, josta kilpailija kutsutaan suorittamaan tehtäväasemaa. Kilpailun 
ensimmäisen osan radan pituus on 1,3 km. Ensimmäisen osan jälkeen kilpailija palaa kilpailukeskukseen ja 
luovuttaa ensimmäisen kilpailukortin tuloslaskennalle. 
 
Kilpailuosioiden välistä taukoa tulee viettää kilpailukeskuksen sisätiloissa tai sen edustalla ja 
pysäköintialueella. 
 
Toinen kierros, neljä asemaa, suoritetaan vastaavalla tavalla kuin ensimmäinen osa. Toinen osa alkaa, kun 
viimeinen kilpailija on tullut kilpailukeskukseen ensimmäiseltä kierrokselta. Toisen osan reitin pituus on 1,5 
km.   
 
Lähtöpaikka on kilpailukeskuksessa ulko-oven edessä. Ensimmäinen lähtö on klo 11.00. 
 
Kilpailusäännöt 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n ja IOF:n tarkkuussuunnistuksen lajisääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita. 
 
Ratatiedot 
Kilpailussa on yhdeksän (9) aikarastiasemaa, jokaisella viisi (5) tehtävää. Kullakin asemalla on kuusi lippua ja 
nollarastimahdollisuus. Enimmäisvastausaika on 150 sekuntia per asema.  
 
Kilpailureitit kulkevat sorapintaisia tai asfaltoituja teitä, ulkoilureittejä ja pihoja pitkin. Rasteja on sekä 
metsä- että puistomaastossa. 
 
Korkeuserot ovat vähäiset eikä jyrkkiä nousuja tai laskuja ole.  
 
Kartta on mittakaavassa 1:4000, käyräväli 2,5 metriä. Sprinttikartta (ISSOM). Kartoittaja Janne Seppälä. 
Kilpailussa käytetään irtonaisia karttalehtiä. 



 
Vastaukset tulee antaa ääneen selkeästi käyttäen aakkosia Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Zero. 
Jos et pysty ääntämään vastausta, näytä kirjainta kartalla. Kerro tämä etukäteen toimitsijalle. 
 
Nollarastin määritelmä  
Pistemäisellä kohteella voi olla nollarasti, jos lähin rastilippu on vähintään 135 astetta kohteen väärällä 
puolella. Muutoin nollarasteilla ei ole rastilippua alle 4 metrin etäisyydellä oikeasta paikasta. 
  
Palkitseminen 
E-sarjan ja H/D 14-sarjan kolme parasta kilpailijaa palkitaan. A-sarjassa palkitaan voittaja. Lisäksi palkitaan 
Suunnistava Uusimaan mestaruusmitaleilla kolme parasta E- ja H/D 14-sarjaan osallistunutta alueen 
kilpailijaa. 
 
  
Riihimäen Suunnistajat ry 


