
Kilpailuohjeet 
RASTIPIIKKIÖN SEURAMESTARUUDET PARAISILLA 14.9.2014  

ALUSTAVAT KILPAILUOHJEET  

Toimihenkilöt  

Kilpailunjohtaja: Anders Brink 

Ratamestari: Tony Lagerroos 

Kilpailukartta  

Suunnistuskartta 04/2014, mittakaava 1:10 000, käyräväli 5 m. Tulostekartta. Kartan koko on A4 
lähdössä 1 ja A5 lähdössä 2. 

 
Maasto 

Kilpailumaasto on saaristolle tyypillistä kalliomaastoa. Kulkukelpoisuus on pääosin hyvä, mutta 
hirvikärpäset voivat häiritä suoritusta. Viimeiselle rastille tultaessa on noudatettava 
varovaisuutta, rinne on paikoitellen vaikeakulkuinen! Pääsarjoilla (Lähtö 1) on tienylitys n. 1 km 
ennen maalia. Paikalla ei ole toimitsijoita ohjaamassa liikennettä, niin pyydämme kilpailijoita 
olemaan varovaisia. Viitoitusta on SSL:n sääntöjen mukana seurattava! 

Ratojen pituudet 

H 4,7km 
D 3,8 km 
H/D14 2,7 km 
H/D12TR 1,6 km 
RR-sarjat 1,9/1,6 km 

Kielletyt alueet 

Piha-alueille ja pistepelloille meno on ehdottomasti kielletty. 

Rastit, leimausjärjestelmä ja Emit-kortit  

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Kilpailija on itse vastuussa Emit-korttinsa 
toimivuudesta. Ajanotto Emitkortista. Muista lähtöleimausta! 

Ensiapu 
Kilpailukeskuksessa on ensiaputarvikkeita, ei ensiapuhenkilöstöä.  



Lähtöluettelot 

Lopulliset lähtöluettelot ovat nähtävillä osoitteessa http://piforienteering.fi/start___aloitus/view-
11944-14926-38903 torstaina 11.9.2014. Lähtöluettelot ovat kilpailupäivänä myös tulostaululla 
ja lähtöpaikoilla. 
 
Lähdöt 

Ensimmäinen lähtö on alustavasti klo 11:30. Molempien lähtöjen viitoitukset alkavat 
kisakeskuksesta. 

Lähtöön 1 (sarjat H ja D) on matkaa 1500 m tietä pitkin. 
Lähtöön 2 (Nuorten sarjat) on matkaa 1000 m tietä pitkin. 

Emit-tarkistuslipukkeet ja rastinmääritteet  

Emit-tarkistuslipukkeet ovat lähdössä. Rastinmääritteet on painettu karttaan. Lähdössä 1 myös 
irrallisia rastinmääritteitä. Ei kiinnitystarvikkeita. 

Lähdön 1 toiminta (H ja D) 

3 min ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan lähtökarsintaan. 2 min ennen lähtöaikaa on 
kilpailukartta nähtävillä. 1 min ennen lähtöaikaa kilpailija siirtyy oman karttansa viereen. Kartan 
saa ottaa lähtöhetkellä, jonka jälkeen Emit-kortin nollaus.  Huom! K-piste on lähtöpaikalla. 

Lähdön 2 toiminta (H/D10-14) 
4 min ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan nimellä lähtökarsintaan, jossa RR-sarjojen ja 
H/D12TR-sarjojen kartat ovat näkyvillä ratoineen. 
3 min ennen lähtöaikaa tarkistetaan lähtöaika ja Emit-kortti. 
2 min ennen lähtöaikaa RR-sarjalaisille annetaan kilpailukartta ja heitä opastetaan. H/D12TR-
sarjalaiset saavat myös oman kilpailukarttansa. 
1 minuutti ennen lähtöaikaa H/D14-sarjalaiset saavat itse ottaa kilpailukarttansa sarjatunnuksella 
merkitystä ämpäristä ja katsoa sitä. Muiden sarjojen kilpailijat voivat edelleen tutustua rataansa. 
Lähtö tapahtuu K-pisteeltä, eli lähtöpaikka on sama kuin lähtökolmio kartalla. Lähtöhetkellä 
Emit-kortin nollaus! 
 
Rastireitti- ja tukireittisarjojen erillisohjeet  

Rastireittiradoissa (RR) on karttaan merkitty viitoitus, jonka varrella rastit ovat. Maastoon tämä 
viitoitus on merkitty yhtenäisellä valkoisella nauhalla. Viitoitukselta saa poiketa. Rasteissa on 
tunnus RR1, RR2 jne. Rastit on leimattava numerojärjestyksessä. 
Tukireittiradan (TR) viitoitus on sama kuin rastireitin viitoitus. Rastit ovat hieman erillään 
viitoituksesta, ja ne on merkitty tavallisin numerotunnuksin. Tarkista rastinmääritteistä 
numerokoodien vastaavuus. 
Viimeinen rasti on sama kaikilla kilpailijoilla. Voit leimata millä tahansa viimeisen rastin 



leimasimista. Viimeiseltä rastilta maaliin johtaa kaikille yhteinen viitoitus, jota on noudatettava. 
Maaliviivalla suoritetaan vielä maalileimaus. 

Kustakin virheellisestä tai puuttuvasta leimauksesta RR-sarjalaisen aikaan lisätään 10 minuuttia, 
eikä suoritusta hylätä. Tukireitillä (TR) virheellinen leimaus johtaa hylkäykseen. 
 
Maali  

Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin, jossa on maalileimaus. Sen jälkeen kilpailija jatkaa 
leimantarkastukseen, jossa Emit-kortti luetaan. 

Keskeyttäminen 

Keskeyttäneiden kilpailijoiden on ilmoittauduttava maalissa tai välitettävä tieto keskeytyksestä 
maaliin. 
 
Pukeutuminen ja pesu 

Kilpailukeskuksessa ei ole suihkuja. Pesumahdollisuus ja sauna on järjestetty Paraisten 
keskustan tuntumassa leirintäalue Sollidenissa. Kaksi puku- ja pesutilaa, yhteinen sauna, ota siis 
uimapuku mukaan. 

Tarjolla on myös pientä purtavaa, kun käymme kilpailutapahtumia läpi. 

http://www.solliden.fi/yhteystiedot/ 

Kisaravintola  

Kilpailukeskuksessa on kahvio. 

Toivotamme onnistuneita suorituksia! 

Pargas IF suunnistusjaosto 


