
Rasti-Lukon kevätkansalliset ja 60-vuotisjuhlakisa 22.5.2022 

Vasaraisten koulu, Rauma 

 

Kilpailuohjeet 

Kilpailusäännöt  

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja näitä järjestäjän ohjeita. Kilpailijoita pyydetään 
ottamaan huomioon edelleen koronatilanne ja välttämään tarpeettomia lähikontakteja. 

Päätoimihenkilöt  
 

Kilpailunjohtaja  Janne Kallioniemi      0400 866781 
Valvoja  Jussi Elo, LaJy 
Tulospalvelu  Teemu Salonen 
Ratamestari, Lähtö 1 Tero Heinikangas 
Ratamestari, Lähtö 2 Piia Gustafsson 
Info Liisi Hentonen 
Tiedottaja Vesa-Ville Väänänen  044 9888080 

Tuomarineuvosto 
 
Ilmoitetaan ilmoitustaululla ennen kilpailua 

Kilpailukeskus 
 

Kilpailukeskuksena toimii Vasaraisten koulu osoitteessa Nihattulantie 467, Rauma  

Kartta ja rastimääritteet 

Tulostekartta (Grano) 5/2022. Käyräväli 2,5 m, mittakaava 1:10 000, paitsi 14-sarjoissa ja 
nuoremmissa sekä H/D50 ja vanhemmilla mittakaava 1:7500. Kartoitus Timo Nurmi. Kartat 
muovikotelossa. Kartan koko A4 tai A5 sarjasta riippuen. 

Alueen aikaisempi suunnistuskartta on nähtävillä kilpailukeskuksessa klo 11 asti. 

Muovisuojassa olevan kartan saa lähtöhetkellä, paitsi H/D 14 ja näitä nuoremmissa sarjoissa, 
joiden lähtöjärjestelyt selviävät lasten ratojen lähtöohjeista.  

Erilliset rastimääritteet ja Emit-tarkastuslipukkeet ovat lähdön läheisyydessä. Rastimääritteiden 
suojia tai kiinnitystarvikkeita ei ole. Rastimääritteitä ei ole tulostettu lähdön 1 karttoihin 

TR, 12, 13 ja 14-sarjoissa rastimääritteet on tulostettu karttaan, ei irtomääritteitä. 



Leimaus 

Kaikissa sarjoissa on käytössä Emit-leimausjärjestelmä. 

Kielletyt alueet 

Erikseen kielletyksi merkatut alueet ja pihamaat. Kisamaastossa olevan mökin ympärillä oleva 
kielletty alue merkattu maastoon myös puna-keltaisella kielletyn alueen nauhalla. 

Info-piste 

Kilpailukeskuksen Info-piste hoitaa ilmoittautumisten epäselvyydet, Emit-korttiasiat ja kilpailun 
jälkeen palkintojen jaon. 

Emit-kortin vuokravarauksen tehneet saavat kortin infosta. Epäkuntoisen Emit-kortin tilalle on 
infosta vuokrattavissa rajoitetusti uusia. Vuokra on 5 € / kortti. Kadotetusta kortista peritään 50 €. 

Huom! Vuokratut Emit-kortit palautetaan infoon. 

Opaspaalu ja Emit-testaus 

Opaspaalu sijaitsee kilpailukeskuksessa. Tarkista Emit-korttisi toimivuus opaspaalun vieressä 
olevalla 0-leimasimella.  

Lähtöluettelo 

Lähtöluettelo on nähtävissä kilpailukeskuksessa, lähdön läheisyydessä sekä internetissä. 

Tarkista, että Emit-korttisi numero on sama kuin lähtöluettelossa. Korjaukset infossa. 

Lähtö 

Kaikki sarjat käyttävät kilpailunumeroita ja ne on noudettavissa kilpailukeskuksesta. Kilpailijoiden 
on varattava omat hakaneulat numerolle. Kilpailunumerot kerätään maalissa pois. 

Emit-numeroita ei tarkisteta kuin lasten lähdössä, joten tuntemattomalla kortilla juoksevat kilpailijat 
voidaan hylätä SSL:n kilpailusääntöjen mukaisesti. 

Lähdöissä ei ole WC:tä. Käyttäkää kilpailukeskuksen WC-tiloja ennen lähtöön siirtymistä.  

Ei varustekuljetusta.  

Lähtöön 1 kutsutaan 4 min ennen, Emit-kortin nollaus suoritetaan lähtökarsinassa 3 min ennen ja 
mallikartta on nähtävillä 2 min ennen lähtöä. 1 min ennen lähtöä kilpailija siirtyy oman karttansa 
viereen. Kartoilta johtaa viitoitus K-pisteelle (60 m). Lähtö suljetaan 15 min viimeisen lähtijän 
jälkeen. 

 

 

 



 

Lähdössä 2 (lasten sarjat) on vapaat lähtöajat. Lähtö on avoinna klo 11-13. Mahdollisista 
poisjäämisistä pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan vaikka tekstarilla kilpailun johtajalle, 
niin ei lähtöhenkilökunnan tarvitse turhaan odotella, kiitos.  

RR-sarjojen mallirasti on näkyvissä lähtöpaikalla (mallia sprintti-pukki) 

Kilpailijan saavuttua lähtöpaikalle hän siirtyy haluamallaan tasaminuutilla lähtöportille, jossa 
tarkistetaan nimi ja emit-numero. Seuraavaksi kilpailija ohjataan oikeaan paikkaan. 

H/D12, H/D13, H/D14: 

-2 minuuttia ennen lähtöä nähtävillä kilpailukartta, johon piirretty K-piste. 

-1 minuutti ennen lähtöä kilpailija saa kartan. 

-Kilpailija laittaa kilpailukortin nollaus-leimasimeen ja irrottaa lähtöhetkellä. 

H/D12TR: 

-2 minuuttia ennen lähtöä nähtävillä kilpailukartta, jossa kisarata näkyvissä. 

-1 minuutti ennen lähtöä kilpailija saa kartan. 

-Kilpailija laittaa kilpailukortin nollaus-leimasimeen ja irrottaa lähtöhetkellä. 

H/D10RR: 

-3 minuuttia ennen lähtöä nähtävillä kilpailukartta, jossa kisarata näkyvissä. 

-2 minuuttia ennen lähtöä opastaja antaa kartan suunnastettuna ja antaa alkuneuvot. 

-1 minuutti ennen lähtöä kilpailija voi tutustua rataan. 

-Kilpailija laittaa kilpailukortin nollaus-leimasimeen ja irrottaa lähtöhetkellä. 

Aika otetaan siis ensisijaisesti emit-kortilla. Lisäksi järjestäjä laittaa lähtöajan ylös varmennuksena. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lähtöpaikat, ratapituudet ja rastien määrät 
 
Viitoitukset lähtöihin alkaa opaspaalulta. Lähtöviitoituksen väri selviää opaspaalulta. 
VARO LIIKENNETTÄ! 
 
LÄHTÖ 1, matkaa noin 1000m 
Sarja  Rasteja  Ratapituus, km  kartta Sarja  Rasteja Ratapituus, km kartta 
H21A 23 6,4 A4 D21A 18 5,3 A4 
H35 17 5,5 A4 D35 16 4,1 A4 
H40 17 5,5 A4 D40 16 4,1 A4 
H45 18 5,3 A4 D45 12 3,5 A4 
H50 12 3,5 A4 D50 12 3,0 A4 
H55 11 3,3 A4 D55 11 2,9 A4 
H60 12 3,0 A4 D60 10 2,5 A4 
H65 11 2,9 A4 D65 9 2,3 A4 
H70 10 2,5 A4 D70 8 2,2 A4 
H75 9 2,3 A4 D75 8 1,7 A4 
H80 8 2,2 A4 D80 8 1,7 A4 
H85 8 1,7 A4     
H18 15 4,3 A4 D18 14 3,8 A4 
H16 12 3,5 A4 D16 13 3,2 A4 
        
 
LÄHTÖ 2, matkaa noin 800m 
Sarja Rasteja Ratapituus, km kartta Sarja Rasteja Ratapituus, km kartta 
H10RR 5 1,8/2,5 A5 D10RR 5 1,8/2,5  
H12TR 6 1,9 A5 D12TR 6 1,9  
H12 6 2,1 A4 D12 6 2,1  
H13 7 2,4 A4 D13 7 2,4  
H14 9 2,9 A4 D14 9 2,9  

Viimeiset rastit ja maali 

Viimeisiä rasteja on kaksi. Toinen RR-sarjoille ja toinen muille. RR-sarjan viimeiseltä rastilta tuleva 
nauha yhtyy loppuviitoitukseen, joka johtaa maaliin ja maalileimaukseen. Maaliin tuloaika 
määräytyy leimauksesta maalilinjalla. Maalileimauksen jälkeen kilpailija jatkaa 
leimantarkastukseen, jossa Emit-kortti luetaan. Epäselvät suoritukset selvitetään heti itkumuurilla, 
joka on leimantarkistuksen yhteydessä. 

Kilpailukarttoja ei kerätä maalissa, mutta numerot kilpailija jättää pahvilaatikkoon. Reilun pelin 
hengessä kilpailuratoja ei näytetä vielä lähtemättömille kilpailjoille. 

Huom! Vuokratut Emit-kortit palautettava Infoon. 

Maali suljetaan klo 14.30. 

Keskeyttäneet 

Keskeyttänyt kilpailija tulee maaliin ja leimaa maalilinjalla. Kilpailija ilmoittaa keskeyttämisestään 
leimantarkistuksessa. 



Tulokset ja härvelit 

Ei tulostaulua, online-tulospalvelun linkki ilmestyy kisasivuille viimeistään kisa-aamuna. 
Lopputulokset julkaistaan kilpailun nettisivulla. Reittihärvelikin rakentuu kisan jälkeen. 

Palkintojen jako 

Palkintojen määrä sarjoittain on nähtävissä kisakeskuksessa ja kisasivuilla.  

Kaikkien palkittavien sarjojen palkinnot ovat noudettavissa Infosta sarjojen valmistuttua. H/D10RR, 
H/D12TR ja H/D12 sarjoissa palkitaan kaikki osallistumispalkinnolla, jonka voi hakea myös infosta. 

Niiden sarjojen kesken joissa (poislukien H/D14 ja nuoremmat) on alle 7 osallistujaa (1-6) arvotaan 
2x 50 euron lahjakortti. Arvontalipukkeiden määrä on sidoksissa sarjan osallistujamäärään ja 
menestykseen ko. sarjassa. Jos esimerkiksi sarjassa 5 osallistujaa, saa voittaja 5 arvontalipuketta 
arvontakoriin. Vain tuloksen saaneet mukana arvonnassa ja vain kerran voi voittaa. Arvonnan 
tulokset julkaistaan kisasivuilla kisan jälkeen. 

Noutamatta jääneet palkinnot (lahjakortteja), sekä arvonnassa voittaneiden palkinnot postitetaan 
saajalle, jos hän lähettää viikon sisällä osoitetietonsa kilpailunjohtajan sähköpostiin: 
janne.kallioniemi@live.com. Mikäli osoitetietoa ei ole annettu lahjakortti siirtyy Rasti-Lukon 
nuorisotyön tukemiseen. 

Pukeutuminen, pesu ja WC:t 

Ei pukutiloja eikä pesua. 

WC:t miehille ja naisille ovat kilpailukeskuksessa sisätiloissa. WC-tiloihin kulku tapahtuu 
huoneesta, joka toimii koulun eskarilaisten ”olohuoneena”. Jätetään siis kaikenlaiset 
kengät tuulikaappiin WC-tiloihin mentäessä. Kiitos. 

Ensiapu 

Ensiapupiste on kilpailukeskuksen sisätiloissa. 

Paikoitus 

Paikoitus ensisijaisesti koulun viereisellä hiekkakentällä. Mikäli kenttä täyttyy, niin loput lähiteiden 
varteen maksimissaan 0,5 km:n etäisyydelle. 

Kahvio 

Avoinna klo 10.00-n.15.00 

Kahviossa myynnissä juomia, leipiä, pullaa yms. Saatavana myös gluteenittomana. 

Myynnissä myös grillimakkaraa ja muurinpohjalettuja. 

 

 

mailto:janne.kallioniemi@live.com


Kuntosuunnistus 
 

Ratavaihtoehtoja on kaksi: noin 7 km ja 4 km. Maksu 10€ suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä 
kilpailukeskuksessa, josta annettavaa lipuketta vastaan saa lähdöstä kartan. Laina Emit-kortit 5 € 
kpl. Maastoon saa lähteä klo 11-12.30 välisenä aikana. Maali sulkeutuu klo 14.00. Lähtöön matkaa 
800 m. 

Maali on lähellä kilpailukeskusta, erillään kilpasarjojen maalista. ÄLÄ JUOKSE KILPAILUN 
MAALIIN. 

Muksula 
 

Virallisesti ei ole, mutta suuressa tarpeessa yhteys kilpailunjohtajaan niin keksitään jotain... 
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