
Poppi-kisat Piikkiö 19.8.2014 
 

Kilpailuohjeet 

 

1. Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä sekä näitä järjestäjän laatimia kilpailuohjeita. 

 

2. Toimihenkilöt 

Kilpailunjohtaja: Marjo Väätäjä 

Ratamestari: Katariina Pyökäri-Hänninen 

Tulospalvelu: Marko Hänninen 

Lähtö: Anne Järvinen 

 

3. Kartta, rastimääritteet ja kilpailunumerot 

Suunnistuskartta Tuurunvuori, tulostekartta, mittakaava 1:10 000, käyräväli 5m. 

Kartan koko A5. Rastimääritteet painettu karttaan, ei irrallisia määritteitä. 

Mallikartta nähtävissä lähtökarsinassa. Kilpailussa ei käytetä kilpailunumeroita. 

 

4. Info 

Info kilpailukeskuksessa maalin ja tulospalvelun yhteydessä. Kilpailijatietoja ja emitnumeroita 

koskevat epäselvyydet hoidetaan infossa josta saa myös laina Emit-kortit. 

 

5. Lähtölistat 

Lähdössä sekä RastiPiikkiön nettisivuilla www.rastipiikkio.net 

 

6. Tietoa radoista 

Sarja   Matka  

H/D 6   0,7 km 

H/D 8   0,7 km 

H/D 10  1,02 km 

H/D 12  1,47 km 

H/D 14  2,06 km 

 

Kilpailussa ei ole Saattaja-sarjaa, mutta HD6-10 -sarjojen kilpailija saa ottaa saattajan mukaansa. 

Uusien suunnistajien rohkaisemiseksi ja myönteisen kilpailukokemuksen takaamiseksi kilpailija saa 

halutessaan ottaa saattajan mukaan myös muissa sarjoissa. 

 

H/D 6-10 -sarjojen reitit tukeutuvat maastossa oleviin polkuihin ja metsäteihin. HD10-14 -sarjojen 

loppuosa kulkee autotien reunassa. Tiellä on ohjaajia valvomassa ja tarvittaessa ohjaamassa 

liikennettä. H/D 12-14 -sarjojen reitit ovat suunnistuksellisempia, mutta kuitenkin selkeästi rajatulla 

alueella.  

 

7. Leimausjärjestelmä 

Käytössä on Emit-leimausjärjestelmä. Rastit on leimattava numerojärjestyksessä. Tarkista, 

että rastilla on sama koodi kuin rastimääritteessä. Mallirasti on lähdön läheisyydessä. 

 



8. Lähtö 

Lähtöön on kilpailukeskuksesta matkaa n. 450 metriä.  Reitti lähtöön on pääsääntöisesti ylämäkeä, 

joten varaa riittävästi aikaa ehtiäksesi ajoissa lähtöön.  

 

 

Lähdön toiminnot: 

 

4 minuuttia ennen kilpailija huudetaan nimellä sisään lähtökarsinaan, jossa on 1 minuutti 

aikaa tutustua mallikarttaan, johon on merkitty lähtöpiste. 

3 minuuttia ennen emit-numero tarkistetaan. 

2 minuuttia ennen HD10, HD8 ja HD6 -sarjojen juoksijat saavat ottaa kartan. 

Toimitsija varmistaa kartan suuntaamisen maaston mukaan. 

1 minuutti ennen siirrytään lähtöviivalle. HD12 ja HD14 saavat ottaa kartan. 

Lähtö tapahtuu K-pisteeltä eli lähtiessäsi olet lähtökolmiossa. Ajanotto alkaa lähtöleimauksesta. 

 

9. Viimeinen rasti ja maali 

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Kilpailussa on käytössä maalileimaus eli muista leimata 

myös maaliviivalla. Maalin koodi on 100. 

 

10. Kielletyt alueet 

SSL:n sääntöjen mukaisesti kiellettyjä alueita ovat pihamaat ja viljellyt pellot (pistepelto).  

 

11. Tulokset 

Viralliset tulokset ovat kilpailun jälkeen nähtävillä RastiPiikkiön kotisivuilla. 

 

12. Palkinnot 

Kaikki kilpailijat palkitaan. 

 

13. Muita ohjeita 

Pukeutuminen kenttäolosuhteissa, ei peseytymismahdollisuutta. 

 

Kilpailijoille mehutarjoilu. 

 

RastiPiikkiö toivottaa nuoret suunnistajat tervetulleeksi Poppi-kisaan! 

 

RastiPiikkiö / Nuorisojaosto 

 


