
Suunnistuksen SM-sprinttiviesti Raumalla 19.5.2019  
 
KILPAILUOHJEET (alustavat) 
 
Kilpailusäännöt ja -ohjeet  
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja kilpailun järjestäjän antamia ohjeita.  
 
Kilpailun toimihenkilöt  
Kilpailunjohtaja: Tommi Nyman p. 050 360 7823 
Tiedottaja: Vesa-Ville Väänänen p. 044 988 8080 
SSL:n TA: Jouni Lipponen  
Ratavalvoja: Jussi Elo, Laitilan Jyske  
Ratamestarit: Timo Nurmi ja Janne Kallioniemi 
Tulospalvelu: Teemu Salonen ja T:mi Kokkens  
Kilpailuareena: Klaus Kauko 
Lähtö ja vaihto: Tero Heinikangas 
Kilpailutoimisto: Marika Heinikangas 
Kuulutus: Mikko Reitti 
Ravintola: Minna Niemensivu 
Tuomarineuvosto: Puheenjohtaja Marika Teini, Riikka Otsamo ja Mikko Eskola. 
  
Joukkueiden juoksujärjestysten ilmoittaminen  
Joukkueiden juoksujärjestykset on ilmoitettava lauantaina 18.5.2019 klo 18.00 mennessä 
Irma-palvelun kautta. Samalla ilmoitetaan käytettävät emiTag-korttien numerot osuuksittain. 
Jokaisella osuudella on käytettävä eri emiTagia, samaa korttia ei saa käyttää kuin kerran koko 
kilpailun aikana ts. ei toista kertaa samassa joukkueessa, tai  toisessa joukkueessa. Järjestäjä 
osoittaa vuokrakortin kaikille niille, joilta puuttuu emiTag-numero juoksujärjestyksen 
ilmoittamisen määräajan jälkeen. Varattua vuokrakorttia ei voi tämän jälkeen vaihtaa. 
Vuokrakortit lunastetaan joukkuemateriaalin haun yhteydessä. (kts. myös kohta Leimaustapa - 
emiTag)  
 
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). Opastus on paikoillaan 18.5 klo 9.00 alkaen. Kävelemällä tai pyöräilemällä tulevien 
opastus on Hankkarintien ali menevästä alikulusta, jonka itäpuolella on Sahankadun pää ja 
länsipuolella kevyen liikenteen väylä. Paikoitusalueelle on siitä alle 5 minuutin opastein 
osoitettu matka. Kaikki kulku vain opastuksen mukaan. Harjoituskieltoalueen läpi 
käveleminen, pyöräileminen tai ajaminen on kiellettyä. Paikoitusalueelta karanteenialueelle 
kuljetaan ainoastaan opasteiden mukaista reittiä (n. 5 min kävelymatka).  
 



 
 
Karanteenialue 
Kilpailijat saapuvat suoraan karanteenialueelle käymättä kilpailuareenalla. Karanteenialue 
aukeaa klo 09.30. Ennen kilpailua liikkuminen kilpailuareenan alueella on kielletty. Kiellon 
rikkomisesta seuraa joukkueen hylkäys. Kilpailijoiden pitää saapua paikoituksesta 
karanteenialueelle klo 11.00 mennessä. Karanteenialueella sähköisten viestimien (kännykät, 
tabletit, tietokoneet) käyttö on kiellettyä klo 11.00-14.20. Karanteenialueelta on mahdollisuus 
poistua vain emitnollausportin kautta kilpailuareenalle (ei takaisinpaluuta). Karanteenialueen 
reunalla on “mallisuunnistus”alue, jossa on mallirasti ja kielletyn alueen merkintöjen malleja. 
Karanteenialueen koko on n. 100 m x 60 m. Kelin niin vaatiessa karanteenialueelta löytyy 
myös sisätilaa. Kahvio karanteenialueen ja kilpailuareenan välissä palvelee myös 
karanteenialuetta. Vesipiste löytyy. Kommunikaatio kilpailuareenalle siirtyneiden ja vielä 
karanteenialueella olevien kilpailijoiden kesken on kielletty.  
 
Joukkuemateriaalin haku 
Joukkueittain jaettava kilpailumateriaali haetaan karanteenialueen kilpailutoimistosta. 
Joukkuekuori sisältää kilpailunumerot ja vuokratut emiTagit.  
Vuokrakortit (7€/kpl) maksetaan joukkuemateriaalin haun yhteydessä. Maksuvälineenä käy 
kortit ja käteinen. 
 
Maasto 



Vanhan Rauman katuja, piha- ja puistoalueita. Maastosta noin 75% on jonkinlaista kivipintaa, 
asfalttia, soraa tai muuta kovapintaista pohjaa ja loput n. 25% nurmikkoa. Metsää alueella ei 
ole.  
 
Kartalla olevat erikoiskohteet:  

 
Kaikkia pieniä leikkitelineitä ei ole kartalle kuvattuna. 
 
Kartta  
Sprinttisuunnistuskartta mittakaavassa 1:4000, käyräväli 2 m. Sarjassa H/D55 kartan 
mittakaava on 1:3000. Tulostekartta, viimeisin päivitys 12.5.2019. Kartta on muovisuojuksessa. 
Kartan koko A4.  
 
Rastimääritteet  
Rastimääritteet on tulostettu karttaan, ei irrallisia rastimääritteitä. Rastinumeroiden vieressä on 
rastikoodit.  
 
Rastit  
Käytössä on emiTag –leimaustapa. Rasteilla on rastiliput ja emiTag –leimasin. Mallirasti 
löytyy karanteenialueelta.   
 
Sarjat ja matkat  
Kilpailussa on neljä eri sarjaa:  
H/D55 (osallistujat syntyneet vuonna 1964 tai aiemmin), lähtö klo 11.00 
H/D40 (osallistujat syntyneet vuonna 1979 tai aiemmin), lähtö klo 11.35 
H/D18 (osallistujat syntyneet vuosien 2001 ja 2005 välillä), lähtö klo 12.10 
H/D21 (osallistujat syntyneet vuonna 2005 tai aiemmin), lähtö klo 13.00 
  
Sarjoissa H/D55 ja H/D40 kolmiosuuksiset sekajoukkueet, joissa  
1. osuus: nainen 
2. osuus: mies 
3. osuus: mies  
 
Sarjoissa H/D18 ja H/D21 neliosuuksiset sekajoukkueet, joissa 
1. osuus: nainen 
2. osuus: mies 
3. osuus: mies  
4. osuus: nainen 
 
 
Ratojen pituudet, rastien määrät ja ihanneajat: 



 

 
 
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. Jokaisella osuudella on käytettävä eri emiTagiä, samaa korttia ei saa käyttää 
kuin kerran koko kilpailun aikana ts. ei toista kertaa samassa joukkueessa, tai  toisessa 
joukkueessa. Etukäteen vuokrattavat emiTagit jaetaan joukkuemateriaalin mukana, hinta 7 
e/kpl . Vuokratut emiTagit kerätään pois leimantarkastuksen jälkeen. Palauttamattomasta 
emiTagista veloitetaan 100 e.  
 
Lähtö 
Lähtö, vaihto ja maali sijaitsevat kilpailuareenalla. Ensimmäisten osuuksien juoksijat pääsevät 
karanteenialueelta kilpailuareenalle emitnollausportin kautta 10 min ennen kyseisen sarjan 
lähtöaikaa. Emitnollausportilla kilpailijoilta tarkistetaan kilpailunumero ja kilpailija nollaa 
emiTaginsä. Kilpailijat ohjataan lähtöpaikalle kuuluttajan ohjeiden mukaisesti 4 min ennen 
lähtöaikaa. Kilpailukartta annetaan kilpailijan käteen noin 2 min ennen lähtöhetkeä. Kartta 
pidetään alaspäin käännettynä  lähtöhetkeen asti. Lähtöhetkellä ammutaan lähtölaukaus 
starttipistoolilla. Viitoitus K-pisteelle.  
 
 
 
Vaihto 



Seuraavien osuuksien juoksijat saavat luvan saapua karanteenialueelta kilpailuareenalle 
emitnollausportin kautta, kun edellinen osuus on lähtenyt osuudelleen. Emitnollausportilla 
tarkistetaan kilpailunumerot ja nollataan emiTagit. Maalileimausta ei ole. Vaihtoalueella 
vaihtoon tulija koskettaa seuraavan osuuden juoksijaa vaihtopuomilla, jonka jälkeen 
osuudelleen lähtevä juoksija etenee karttatelineelle, josta ottaa kilpailukarttansa ja jatkaa 
K-pisteelle. Leimantarkastuksen jälkeen järjestäjä kerää vuokratut emiTagit ja kilpailunumerot. 
Karanteenialueelle ei osuuden jälkeen ole sallittua palata ennen klo 14.05. Osuuden jälkeen voi 
hakea varustesäilytykseen jättämänsä varusteet ja siirtyä pesutiloihin. 
Poistuminen paikoitukseen ennen klo 14.00 vain merkittyä reittiä pitkin.  
 
Viestin maaliintulo  
Maalileimausta ei ole. Maaliintulojärjestys ratkeaa maaliviivalla. Tarvittaessa maalituomari 
ratkaisee järjestyksen. Viestin maali sulkeutuu klo 14.30. 
 
Keskeyttäneet  
Keskeyttäneet ilmoittautuvat maalissa toimitsijoille. Kilpailumaastossa maastovalvojat auttavat 
tarvittaessa loukkaantumistapauksissa.  
 
Kilpailunumerot  
Kilpailunumerot jaetaan joukkueittain karanteenialueen kilpailutoimistosta muun 
joukkuemateriaalin mukana. Osuusnumero on merkitty numerolappuun. Omat hakaneulat.  
 
Varusteet  
Kilpailijat voivat jättää varusteensa karanteenialueen pohjoisreunalla olevaan 
varustesäilytykseen, josta ne voi noutaa kilpailusuorituksen jälkeen. 
 
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: 



 
Jalkineet  
Kilpailussa ei ole sallittua käyttää piikkareita tai nastareita.  
 
Karttojen palautus  
Karttojen palautus karttatelineeltä n. klo 14.15.  
 
Palkinnot  
Jokaisen sarjan kolmelle parhaalle joukkueelle jaetaan SM-mitalit ja muistopalkinnot. Sarjoissa 
H/D18 ja H/D21 mitalien lisäksi jaetaan plaketit sijojen 4-10 joukkueille. Kaikkien sarjojen 
palkintojen jako noin 14.15 alkaen.  
 
Kilpailutoimisto/Info 
Karanteenialueen pohjoisrajalla toimii kilpailutoimisto, josta saa kilpailumateriaalin 
joukkueittain. Kilpailutoimiston toinen puoli palvelee karanteenialueen ulkopuolella olevia. 
 
Käymälät  
Karanteenialueella sekä kilpailuareenalla on tilapäisvessoja. WC:t myös peseytymistilojen 
yhteydessä. 
  
Pesu 
Suihkut sisätiloissa.  
Ensiapu  



Kilpailukeskuksessa.  
 
Kahvio  
Kilpailuareenan ja karanteenialueen rajalla toimii kahvio, joka palvelee sekä karanteenialuetta 
että kilpailuareenaa. Kilpailukeskuksessa kahvion lisäksi makkaraa ja lettuja. 
 
Kuntosuunnistus  
Vanha Rauma Sprintti  klo 14.20-16.00. Ilmoittautuminen ennakkoon 15.5. mennessä 
www.vanharaumasprintti.fi -sivun kautta. Osallistumismaksu 12 €. Ilmoittautuminen on 
mahdollista myös paikan päällä. 
 
Tervetuloa kilpailemaan Vanhan Rauman UNESCO-maailmanperintökohteeseen! 


