
Lapin AM-sprintti ja sprinttiviesti Pyhätunturilla 23.8.2014 
 

  

Kilpailuohjeet 
  

Nämä ovat alustavat kilpailuohjeet. Lopulliset ohjeet ovat luettavissa kilpailukeskuksen 

ilmoitustaululta. 

 

1. SÄÄNNÖT 

Kilpailuissa noudatetaan SSL:n suunnistuksen lajisääntöjä. 

  

2. TOIMIHENKILÖT 

Kilpailunjohtaja Virpi Korpi, p. 044-2586323 

Ratamestari: Jukka Kotilehto 

Valvoja: Pertti Itkonen, Lapin Veikot 

Tulospalvelu: Pentti Poikela 

Tuomarineuvosto: Tarmo Oikarainen OH(pj), Juha Tolppi LänRa ja Mervi Maijala OH 

  

3. KILPAILUKARTTA 

Sprinttisuunnistuskartta, viimeisin päivitys 08/2014. Mittakaava 1:5 000, rastireittisarjoissa 

mittakaava 1:4000. Kartan koko on A4.  

 

4. RASTIMÄÄRITTEET 

Henkilökohtaisessa kilpailussa on irralliset rastimääritteet, jotka ovat saatavilla lähdössä. Lisäksi 

rastimääriteet ovat kartassa. Viestissä rastimääritteet on painettu karttaan. Lisäksi ratapainatuksessa 

on rastin koodi rastin järjestysnumeron vieressä. Kartat ovat muovikotelossa. 

  

5. MAASTO JA RADAT 

Kilpailumaasto on tyypillinen Lapin tunturikeskuksen alue. Kilpailumaasto sisältää niin asfaltoitua 

ja rakennettua aluetta kuin myös keskuksille tyypillistä lähes puistomaista runsaslukuisten polkujen 

ja ulkoilureittien halkomaa metsää. Maastopohja on nopeaa, mutta korkeuserot ovat suuret. 

Jalkineiksi parhaiten sopivat ns. maastolenkkarit tai vast. Mikäli sataa maasto on liukasta ja 

suunnistuskenkä on paras jalkinevalinta. 

Kilpailuradat on pyritty laatimaan niin, että hyödynnetään sprinttisuunnistukselle tyypillisiä 

rastipisteitä ja saadaan rastiväleille reitinvalintahaasteita. Radat on laadittu sääntöjen alarajoille, 

koska korkeuserot ovat suuret ja radat ovat fyysisesti haastavia. Lisäksi on huomioitu iltapäivällä 

juostava parisprintti. Kilpailualueella on paljon rasteja, joten erityinen huomio koodin 

tarkastukseen.  

Kaikki kilpailuradat niin henkilökohtaisessa kuin viestissäkin ylittävät hotellille johtavan päätien. 

Varovaisuutta on syytä noudattaa, vaikka ylityksessä on liikenteenohjaus. Lisäksi kilpailuradat ovat 

pääosin alueella, jossa liikkuu muita ihmisiä ja myös autoja (hotellin alue ja mökkialueet). 

Rastireittirata on suunniteltu niin, että se ei ylitä hotellille johtavaa tietä. 

  

6. SPRINTIN KARTTAMERKIT JA KIELLETYT KOHTEET 

Kilpailualue sisältää sprinttisuunnistukselle tyypillisiä kiellettyjä alueita, kuten yksityisiä piha-

alueita, ylipääsemättömiä aitoja ja pensasaitoja. Kartalle merkittyjen pensasaitojen ja kiellettyjen 

alueiden läpi juokseminen on kielletty, samoin kuin matalien, mutta sprinttisääntöjen mukaan 

ylipääsemättömien aitojen ylitys tai läpijuoksu. Osa alueen aidoista mahdollistaa tällaisen 

läpijuoksun. 

 



Kilpailun kiellettyä aluetta ovat kilpailukeskuksesta Pyhätunturin huipulle johtava alue Naavan 

risteyksestä ”ylöspäin” sekä kilpailukeskuksen vieressä sijaitsevan asuntovaunualueen ja 

hiihtokeskuksen hissien ala-aseman maasto. Henkilökohtaiseen kilpailun lähtöviitoitusta on 

ehdottomasti noudatettava. 

 

7. KILPAILUAINEISTO 

Kilpailunumerot ja hakaneulat ovat ulkona kilpailutoimiston (Luontokeskus Naava) oven vieressä. 

Sprintissä ja viestissä käytetään eri numeroita. Henkilökohtaisen kilpailun numerot tulee palauttaa 

maalissa tai kilpailutoimistoon. Kadonneesta numerosta peritään 50euroa. 

 

Emit-tarkistusliuskat saa kilpailunumeroiden yhteydestä. Liuskoihin tulee kirjoittaa kilpailijan 

kilpailunumero. 

 

Henkilökohtaisessa kisassa on erilliset rastimääritteet, jotka saa lähdöstä. Viestin rastinmääritteet on 

painettu karttaan. 

  

7. LÄHTÖ 

Henkilökohtaisen kilpailun ensimmäinen lähtö on klo 11.00. Matkaa lähtöön on noin 500 m. 

Lähtöön johtaa viitoitus, joka lähtee Luontokeskus Naavan pääoven edessä. 

Lähtijät kutsutaan lähtöön 4 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Emit-nollaus tapahtuu 3 minuutin 

kohdalla. Kilpailija saa siirtyä mallikartalle 2 minuuttia ennen lähtöä. Kartoille siirrytään 1 minuutti 

ennen lähtöä. Kartta otetaan lähtöhetkellä. 

Lasten sarjojen (H/D 10-14) lähtö sijaitsee aikuisten lähdön yhteydessä. EMIT-kortin nollaus 

tapahtuu kuten aikuisilla. Kartta jaetaan minuuttia ennen lähtöhetkeä. Lähdössä on opastaja. 

  

8. SARJAT JA MATKAT 

Sarja matka   Sarja matka 

H21 2,4 km    D21 2,1 km 

H35 2,4 km  D35 1,9 km 

H40 2,1 km  D40 1,6 km 

H45 1,9 km                         D45 1,6 km 

H50 1,9 km  D50 1,6 km                         

H55 1,6 km                         D55 1,5 km 

H60 1,6 km                         D60 1,3 km 

H65 1,5 km  D65 1.3 km 

H18 1,9 km                        D18 1,6 km 

H16 1,6 km   D16 1,5 km 

H14 1,5 km     D 14 1,3 km                     

H12 1,1 km   D12 1,1 km 

H10RR 0,9 (1.3) km D10RR 0,9 (1.3) km 

 

K-pisteelle on matkaa noin 50 metriä. 

  

9. RASTIT JA LEIMAUS 

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Viimeinen rasti on sama kaikilla sarjoilla lukuun 

ottamatta rastireittisarjoja. Kaikilla sarjoilla on sama maali. Viimeiseltä rastilta on loppuviitoitus 

maaliin. 

 

Vuokrattavat Emit-kortit ovat noudettavissa infosta, jonne kortti tulee myös palauttaa. 

Palauttamattomasta EMIT-kortista veloitetaan 70 €. 



 

Rastiväliaikojen tulostusmahdollisuus sijaitsee infossa. 

  

10. MAALI 

Kaikilla sarjoilla on sama maali. Ajanotto päättyy maalileimaukseen. Maalileimauksen jälkeen 

siirrytään leimojen tarkistukseen. 

 

Kartat kerätään pois maalissa, ja ne palautetaan viestin jälkeen. Numerolaput kerätään pois 

henkilökohtaisen kisan jälkeen. Palauttamattomasta numerosta peritään 50 €. 

  

11. KESKEYTTÄNEET 

Keskeyttäneet ilmoittautuvat maalissa. 

  

12.TULOKSET 

Tulokset näkyvät ilmoitustaululla ja myöhemmin netissä Lapin Veikkojen sivuilla. Rastiväliajat saa 

infosta. 

  

13. PALKINTOJEN JAKO 

Lasten ja nuorten sarjoissa H/D 12-16 sekä pääsarjoissa jaetaan aluemestaruusmitalit kolmelle 

parhaalle. H/D10RR sarjoissa kaikki osallistujat palkitaan kunniapalkinnolla. Pääsarjojen kolme 

parasta palkitaan kunniapalkinnolla.  

 

14. PESEYTYMINEN 

Ei pesumahdollisuutta. 

 

15. ENSIAPU 

Kilpailukeskuksessa on ensiapupäivystäjä kilpailujen aikana. 

  

16. WC 

WC:t sijaitsevat sisätiloissa. 

  

17. RAVINTOLA 

Luontokeskus Naavan yhteydessä ravintola/kahvila. 

  

18. PAIKOITUS JA LIIKENNEJÄRJESTELYT 

Ajoneuvojen pysäköinti on kilpailukeskuksen läheisyydessä. 

 

VIESTIN ERILLISOHJEET 
 

1. MATKAT 
Sarja matka     

H21 1,7 – 1,8 km   

D21 1,5 – 1,6 km 

H80 1,5 – 1,6 km 

H100 1,3 - 1,4 km 

H120 1,3 - 1,4 km      

D80 1,3 - 1,4 km  

D100 1,2 – 1.3 km 

H30 1,2 – 1,3 km    

D30 1,2 – 1,3 km 



H25 1,1 – 1,2 km   

D25 1,1 – 1,2 km 

  

2. KILPAILUNUMEROT 

Kilpailunumerot ovat Luontokeskus Naavan pääoven vieressä ulkona. 

Ensimmäisen/kolmannen osuuden juoksija käyttää alanumeroa 1 ja toisen/neljännen osuuden 

juoksija alanumeroa 2. 

Emit-tarkistusliuskat saa kilpailunumeroiden yhteydestä. Liuskoihin tulee kirjoittaa kilpailijan 

kilpailunumero/osuus. 

  

3. LÄHTÖ 

Viestin yhteislähtö tapahtuu kilpailukeskuksesta noin klo 14:00. Emit-kilpailukorttien nollaus ja 

lähtöalueelle siirtyminen aloitetaan n. 20 min ennen lähtöä. Kartoille siirrytään noin klo 13.55. 

Viestin viimeinen rasti on eri kuin henkilökohtaisessa kilpailussa. 

  

4. VAIHTO 

Vaihtoon tuleva kilpailija leimaa maalissa ja luovuttaa kartan toimitsijalle. Tämän jälkeen hän 

lähettää kosketuksella seuraavan osuuden juoksijan liikkeelle. Lähtevä juoksija ottaa itse oman 

karttansa K-pisteelle johtavan viitoituksen varrella sijaitsevasta karttatelineestä. Tämän jälkeen 

kilpailija siirtyy leimantarkistuspisteelle. 

 

Seuraavalle osuudelle lähtöä varten vaihtoalueelle siirrytään portin kautta, jossa on emit-kortin 

nollaus. Tarkistuslipukkeita on portilla. 

 

Peräkkäisillä osuuksilla ei saa käyttää samaa emit-kilpailukorttia. 

 

Kilpailijan aika otetaan maalileimauksesta. 

  

5. MAALI 

Maalissa on leimaus. Ankkureiden mahdollinen loppukiritaistelu ratkaistaan maaliviivan 

ylittämisestä. 

 

Maaliin tulon jälkeen tapahtuu emit-leimausten tarkistus. 

  

 

 

Lapin Veikot ry 


