
 
Nuorten EM- ja MM- sekä aikuisten MC-sprinttinäyttökilpailu, WRE 
Raumalla 18.5.2019  
 
KILPAILUOHJEET (alustavat) 
 
Kilpailusäännöt ja -ohjeet  
 
Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä ja WRE-sääntöjä sekä järjestäjien 
ohjeita.  
 
Kilpailun toimihenkilöt  
Kilpailunjohtaja: Tommi Nyman p. 050 360 7823 
Tiedottaja: Vesa-Ville Väänänen p. 044 988 8080 
SSL:n TA: Jouni Lipponen  
Ratavalvoja: Ville-Veikko Nurminen, Suosmeren Salpa 
Ratamestari: Jussi Elo 
Tulospalvelu: Teemu Salonen ja T:mi Kokkens  
Kilpailuareena: Klaus Kauko 
Lähtö: Tero Heinikangas 
Kilpailutoimisto: Marika Heinikangas 
Kuulutus: Mikko Reitti 
Ravintola: Minna Niemensivu 
Tuomarineuvosto: pj. Jouni Lipponen, jäsenet: Marika Teini, muut 2 jäsentä vahvistetaan 
karanteenissa julkaistavaan kilpailuohjeeseen.  
 
 
Saapuminen kilpailualueelle  
Saapuminen kilpailualueelle on sallittua vain järjestäjien ohjeiden mukaisesti. Autolla tulevien 
opastus paikoitusalueelle alkaa valtatie 8:lta Rauman eteläisestä liittymästä (vt 8 ja tie 2052 
risteys). Kävelemällä tai pyöräilemällä tulevien opastus alkaa Hankkarintien ja Teollisuuskadun 
risteyksen viereiseltä kevyen liikenteen väylältä, josta on viitoitus paikoitusalueelle (n. 15 min 
kävelymatka). Opastukset ovat paikoillaan 18.5 klo 9.00 alkaen. 
Kaikki kulku vain opastuksen tai viitoituksen mukaan. Harjoituskieltoalueen läpi käveleminen, 
pyöräileminen tai ajaminen on kiellettyä. Paikoitusalueelta karanteenialueelle kuljetaan 
ainoastaan opasteiden mukaista reittiä (n. 20 min kävelymatka). 



Karanteenialue 

Kilpailijat saapuvat suoraan karanteenialueelle käymättä kilpailuareenalla. “Kollan Pojat” 
-viitoitus ohjaa karanteenialueelle. Karanteenialue aukeaa klo 10.30. Ennen kilpailua 
liikkuminen kilpailuareenan alueella on kielletty. Kiellon rikkomisesta seuraa hylkäys. 
Kilpailijoiden pitää saapua paikoituksesta karanteenialueelle klo 12.00 mennessä. 
Karanteenialueella sähköisten viestimien (kännykät, tabletit, tietokoneet) käyttö on kiellettyä 
klo 12 alkaen. Karanteenialueelta on mahdollisuus poistua vain lähtöpaikalle, jonne on matkaa 
300 metriä. Karanteenialueella on “mallisuunnistus”-alue, jossa on mallirasti ja kielletyn alueen 
merkintöjen malleja. Karanteenialueelta löytyy myös sisätilaa. Karanteenialueella on kioski, 
jossa myydään kahvia, juomia ja pientä purtavaa. Juomavettä on tarjolla ilmaiseksi..  
 
Lähtöluettelot ja kilpailuohjeet ovat nähtävissä karanteenialueella. Vuokrakortit (7€/kpl) 
maksetaan karanteenialueen infoon haun yhteydessä. Maksuvälineenä käy kortit ja käteinen. 
 
Kilpailunumerot ovat karanteenialueella. Jokaisella kilpailijalla on kaksi numeroa, joista toinen 
kiinnitetään selkäpuolelle. Hakaneuloja ei ole tarjolla. 
 
Maasto 
Kilpailualueella on asutusta, puistoa ja julkisia rakennuksia sekä vähäisessä määrin 
puistomaista metsää. Puiston ja metsän osuus radoista on noin 10 %. Loppuosa maastosta on 
asfalttia, soraa tai muuta kovapintaista pohjaa. 
 



Kaikissa tienylityksissä ei ole valvontaa, joten varovaisuus liikenteen osalta on tarpeen. 
Alueella on vähäistä liikennettä. Kiellettyjen teiden ylittämisestä tarkemmat ohjeet kiellettyjen 
alueiden kohdassa. 
 
Kartalla olevat erikoiskohteet:  

 
Kaikkia pieniä leikkitelineitä ei ole kartalle kuvattuna. 
 
 
Kartta  
Sprinttisuunnistuskartta mittakaavassa 1:4000, käyräväli 2 m. Tulostekartta, viimeisin päivitys 
13.5.2019. Kartta on muovisuojuksessa. Kartan koko A4.  
 
Rastimääritteet  
Rastimääritteet on tulostettu karttaan. Irralliset rastimääritteet ovat saatavissa lähtöpaikalla. 
WRE-sarjoissa irrallisten rastimääritteiden koko on sarjassa W21 125 x 50 mm ja M21 155 x 
50 mm. 
 
Rastit  
Käytössä on emiTag-leimaustapa. Rasteilla on rastilippu ja emiTag –leimasin. Mallirasti löytyy 
karanteenialueelta.   
 
Sarjat, matkat ja rastien lukumäärä  
M21, WRE           3,6 km 25 rastia 
W21, WRE           3,0 km 19 rastia 
H16           2,9 km 19 rastia 
D16           2,5 km 15 rastia 
  
Leimaus 
Kilpailussa käytetään emiTag-leimaustapaa. EmiTag-kilpailukortti (jatkossa emiTag) 
kiinnitetään ranteeseen tarranauhan avulla. EmiTag ottaa leimauksen n. 30-50 cm säteellä 
rastiyksiköstä, joten emiTagin ei tarvitse osua rastiyksikköön. Riittää, että käyttää emiTagin 
rastiyksikön päällä. Onnistuneen leimauksen merkiksi emiTagissa vilkkuu keltainen valo n. 10 
sekunnin ajan. Vilkkuva valo on ainoa merkki leimauksen onnistumisesta. Kannattaa käydä 
“mallisuunnistus”-alueella testaamassa emiTagilla leimausta ennen kilpailua, jos käyttö ei ole 
ennestään tuttua. Etukäteen vuokrattavat emiTagit jaetaan karanteenialueella, hinta 7 e/kpl . 
Vuokratut emiTagit kerätään pois leimantarkastuksen jälkeen. Palauttamattomasta emiTagista 
veloitetaan 100 e.  
 
 
 



 
Lähtö 
Ensimmäinen lähtö klo 12.00. Lähtöväli 1 min. Lähtöön on karanteenialueelta matkaa noin 300 
metriä, “Lehtosen Konepaja” -viitoitus. 
 
Kilpailijat kutsutaan lähtöön 4 min. ennen lähtöaikaa ja samalla suoritetaan emiTagin nollaus, 
seuraavaan karsinaan on matkaa 80 metriä. 3 min. ennen kilpailija saa irralliset rastimääritteet. 
Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. Kilpailijoiden on kuljettava K-pisteen kautta. 
 
Maali 
Viimeiseltä rastilta on yhtenäinen viitoitus maaliin. Maalileimausta ei ole. Maali suljetaan 
kilpailunjohtajan päätöksellä, kun kaikki kilpailijat ovat saapuneet maaliin, mutta viimeistään 
klo 16.00. 
 
Loppuverryttely 
Ainoastaan kilpailukeskuksen ja pysäköintialueen välistä viitoitusta pitkin. 
 
Keskeyttäneet  
Keskeyttäneet ilmoittautuvat maalissa toimitsijoille. Kilpailumaastossa maastovalvojat auttavat 
tarvittaessa loukkaantumistapauksissa.  
 
Vastalauseet ja valitukset 
Käsitellään WRE-sarjojen (M21 ja W21) osalta WRE-ohjeiden ja muiden sarjojen osalta 
Suomen suunnistusliiton lajisääntöjen mukaisesti. Käytännössä molemmissa perusperiaate on, 
että vastalause järjestäjien päätöstä vastaan on tehtävä puolen tunnin (WRE 15 minuutin) 
kuluttua kilpailun päättymisestä. Kirjallinen vastalause on jätettävä kilpailutoimistoon. 
 
Kilpailunumerot  
Kilpailunumerot ovat noudettavissa karanteenialueella. Jokaisella kilpailijalla on kaksi numeroa, 
joista toinen kiinnitetään selkäpuolelle. Omat hakaneulat.  
 
Varusteet  
Kilpailijat voivat jättää varusteensa karanteenialueella olevaan varustesäilytykseen, josta ne 
kuljetetaan kilpailukeskukseen.  
 
Kielletyt alueet 
Sprinttisuunnistuskartan kuvausohjeiden mukaisesti kielletyt alueet on merkitty karttaan. 
Maastoon kiellettyjä alueita on tarpeen mukaan korostettu kelta-punaisella kielletyn alueen 
nauhalla. Kiellettyjen alueiden noudattamista valvotaan maastossa ja sääntöjen rikkojat 
hylätään. 



. 
 
Kielletyt alueet: 



 
Kiellettyjen teiden ylitys tapahtuu vain kartalle sallituiksi merkityistä kohdista. 

 
 
Tien ylittäminen muualta kuin ylityspaikan kohdalta on kielletty ja tätä valvotaan myös 
muualla kuin ylityspaikan kohdalla. Ylityspaikat ovat merkitty maastoon oranssein 
liikennekeiloin. Tien ylittäminen tapahtuu kulkemalla molemmilla puolilla olevien keilaparien 
välistä. Kilpailija hylätään, jos hän ei ylitä tietä molempien keilaparien välistä. Siis yhdenkin 
keilan väärältä puolelta juokseminen aiheuttaa hylkäämisen! Muutaman ylityspaikan 
läheisyydessä kielletyn tien reunaan on lisäksi vedetty kielletyn alueen viivoitusta. 
(Kuva tulee lopullisiin kilpailuohjeisiin) 
 



Jalkineet  
Kilpailussa ei ole sallittua käyttää piikkareita tai nastareita. 
  
Palkinnot 
Palkinnot jaetaan sarjoittain tulosten selvittyä. Kunkin sarjan kolme parasta palkitaan. 
 
Kilpailutoimisto/Info 
Kilpailutoimistoja on kaksi. Yksi karanteenialueella ja toinen maalialueella. Karanteenialueen 
kilpailutoimistosta lunastetaan vuokratut emiTagit. Maksuvälineenä käy kortit ja käteinen. 
 
Käymälät  
Karanteenialueella sekä kilpailukeskuksessa. WC:t myös peseytymistilojen yhteydessä. 
  
Pesu 
Suihkut sisätiloissa.  
 
Ensiapu  
Kilpailukeskuksessa.  
 
 
Ravintolapalvelut ja kahvio 
Karanteenialueella on kioski, jossa myydään kahvia, juomia ja pientä purtavaa. Juomavettä on 
tarjolla ilmaiseksi. Kahvila myös kilpailukeskuksessa. 
 
Yhteistyökumppanimme Teatteriravintola Ankkuri tarjoaa raumalaista perinneherkkua 
lapskoussia kilpailijoille suorituksen jälkeen edulliseen 6 euron hintaan. Kasvisvaihtoehto 
frescoussi myös tarjolla. Teatteriravintola Ankkuri, Alfredinkatu 2 Rauma. 
 
Tervetuloa Raumalle! 


