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Lähtöpaikat: Viitoitus lähtöihin alkaa kilpailukeskuksen opaspaalulta. Lasten lähdon (lähtö 2) viitoituksena on ”Osuuspankki” nauha.  
Esilähtö: 5 minuuttia ennen lähtöä kutsutaan nimellä ohjausasemaan. Ohjausasemalla on 1 minuutti aikaa tutustua kilpailukarttaan. H12, D12, H13, D13, H14 ja D14- sarjoissa kartassa on näkyvissä K-piste. TR ja RR-sarjalaisten rata on näkyvissä kokonaisuudessaan, suunnattuna. Ohjausasemalla sinua tarvittaessa opastetaan katsomaan karttaa. 
Lähtö:  4 minuuttia ennen lähtöä Emit-kortin numeron ja lähtöajan tarkistus 

 3 minuuttia ennen lähtöä Emit-kortin nollaus 
 2 minuuttia ennen lähtöä RR-suunnistaja saa kartan ja opastuksen (kartan suuntaaminen, viitoitustapa, leimaaminen RR-rastilla, mallirasti, rohkaisevat sanat); TR-suunnistaja saa tutustua mallikarttaan, jossa on rata. Muiden sarjojen kilpailijat saavat tutustua mallikarttaan, johon on merkitty K-piste. 
1 minuutti ennen lähtöä valmistautumisminuutti: TR- ja muiden lasten sarjojen suunnistajat saavat kartat. 
Lähtö tapahtuu K-pisteeltä, eli lähtiessäsi olet lähtökolmiossa.  

Emit leimaus: Rastit kierretään numerojärjestyksessä. RR-sarjoissa on rastilla RR-tunnukset eli esim. ykkösrastilla lukee leimauslaudassa RR1. 
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Mallirasti ja viitoitus:   RR-mallirasti on lähtökarsinassa. RR- ja TR-ratojen viitoitus on merkitty maastoon valkoisella, yhtenäisellä nauhalla.  
Rastimääritteet:  Sarjoissa H12 TR, D12TR, H12, D12, H13, D13, H14 ja D14 rastimääritteet ovat valmiiksi karttoihin painettuina. Irrallisia määritteitä ei ole saatavilla. 
Kilpailunumerot:   Kilpailunumerot ovat käytössä myös lasten sarjoissa. Kilpailunumerot sijaitsevat kilpailukeskuksessa infon välittömässä läheisyydessä. Kilpailijoiden on varattava omat hakaneulat numerolle. Kilpailunumerot kerätään maalissa pois. 
Kartat:  Kartat ovat muovisuojuksissa.  Kartan koko A5 on sarjoissa H10RR, D10RR, H12TR ja D12TR ja A4 sarjoissa H12, D12, H13, D13, D14 ja H14.  Mittakaava on 1:7500 sarjoissa H10RR, D10RR, H12TR, D12TR, H12 ja D12 ja 1:10 000 sarjoissa H13, D13, D14 ja H14. 
Ratapituudet, Rastit Lähtö 2, matka kilpailukeskuksesta noin 400 m 

Sarja Rasteja Pituus, km   Sarja Rasteja Pituus, km 
H14 8 3,1   D14 8 3,1 
H13 7 2,5   D13 7 2,5 
H12 8 2,2   D12 8 2,2 
H12TR 8     1,7/2,4   D12TR 8     1,7/2,4 
H10RR 6     1,4/2,4   D10RR 6     1,4/2,4 

  

Kielletyt alueet: Pihoille ja erikseen kielletyiksi merkityille alueille meno on kielletty. 
Tien ylitys: Ratojen loppupuolella on liikennöidyn tien ylitys pakollista viitoitusta pitkin. Ennen tien ylitystä olevalla rastilla on kaksi koodia RR4 ja 57, molemmilla voi leimata. Liikenteen ohjaajat pysäyttävät autot kilpailijan lähestyessä.  Tästä huolimatta, OLE TARKKANA TIEN YLITYKSESSÄ! 
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Viimeinen rasti, maali: Kaikilla sarjoilla on sama viimeinen rasti, jolta on yhtenäinen viitoitus maaliin. Viimeisellä rastilla on koodit RR6 ja 200, molemmilla voi leimata. Kaikkien on seurattava maaliviitoitusta maaliin. Kilpailussa on käytössä maalileimaus eli muista leimata myös maaliviivalla! 
Väärät leimat, puuttuvat rastit: RR-sarjalaisia ei hylätä puuttuvien leimojen vuoksi, vaan loppuaikaan lisätään jokaisesta puuttuvasta leimasta 10 minuuttia. Muissa sarjoissa puuttuvat leimat johtavat hylkäämiseen.  
Kartat juoksun jälkeen:  Kilpailija saa pitää kartan maaliin tulonsa jälkeen.  
Palkinnot: Lasten sarjojen H/D10RR, H/D12TR, H/D12 ja pääsarjojen H/D21A palkinnot jaetaan kuuluttajan ohjeiden mukaan sarjoittain heti tulosten selvittyä. Alustava palkintojenjaon aikataulu on esitetty tulostaululla.  
Kysymykset: Jos olet epävarma jostakin asiasta, niin kysy reilusti asiaa opastajilta. 


