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Kilpailuohje KLL Pohjanmaan aluemestaruuskilpailut 

Koululiikuntaliiton Pohjanmaan alueen suunnistusmestaruuskilpailut Seinäjoen Ylistarossa 12.9.2014 

Säännöt  

Kilpailussa noudatetaan SSL:n ja KLL:n sääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita. 

Toimihenkilöt   

Kilpailunjohtaja Petri Iloviita puh. 044 415 4388 

Ratamestarit Heikki Istolahti, Arto Puro-aho puh. 050 312 2549 

   

Lähtö Martti Kaksonen puh. 0500 182 543 

Maali, tulospalvelu Arto Puro-Aho puh. 050 312 2549 

Liikenteenohjaus Timo Saarimäki puh. 044 530 3405 

Ateriapalvelut Mervi Punkari puh. 040 539 9288 

Ensiapu Heikki Pitkänen puh. 050 436 5956 

Info Elisa Nivukoski puh. 040 836 2084 

Kuulutus Jorma Taini  

Tuomarineuvosto Tommy Lemberg RaJu, Marjo Kangas LapVi ja  Salla Pajula LapVi (kilpailija) 

Ratavalvoja Juha Nivukoski, LapVi puh. 045 128 3890 

KLL Jaana Talja puh. 045 315 5885 (ei läsnä kilpailupäivänä) 

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskus sijaitsee Seinäjoen Ylistarossa Kärkimäen ampumahiihtostadionilla entisen Kärkimäen koulun 

läheisyydessä. Kilpailukeskuksessa on info, WC, ensiapu, mallirasti ja 0-leimasin. Ruokailu, kahvila/kioski, 

pysäköinti sekä Suunnistajan Kaupan myyntipiste on entisellä Kärkimäen koululla. 

Kilpailumateriaali 

Etukäteen vuokratut Emit-kortit on noudettavissa kilpailukeskuksessa olevasta tulospalveluvaunusta.  

Emit –kortit ja leimaus 

Jokaisella kilpailijalla on oltava henkilökohtainen Emit -kortti. Tarkista Emit -numerosi lähtöluettelosta ja 

ilmoita mahdolliset muutokset infoon. Henkilökohtaisen kisan korttimuutoksia voi ilmoittaa etukäteen 

torstai -iltaan 11.9. klo 18:00 asti osoitteeseen arto.puro-aho(at)netti.fi 

Samaa Emit -korttia voi käyttää vain kerran saman kilpailun aikana. Emit -kortin toiminnan voi tarkistaa 

kilpailukeskuksessa olevalla mallirastin 0-leimasimella. 
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Emit -korttien vuokraus 

Emit-kortit ovat jaossa tulospalveluvaunussa maksutositetta vastaan (ellei ole maksettu ilmoittautumisen 

yhteydessä). Infosta voi myös vuokrata Emit-kortin tarvittaessa (vuokra 3 €). Emit-kortit on palautettava 

infoon perjantaina klo 14:00 mennessä. Palauttamattomasta tai vaurioituneesta Emit-kortista veloitetaan 

60 €. 

Kartta 

Kilpailukartta on tulostekartta 9/2014, HD9 RR, HD 10RR, HD 11TR mittakaava 1:7500, muut sarjat 

1:10 000, käyräväli 2,5 m (maastotyö 2013–2014) Juha Nivukoski. Kartan koko on A4 ja se on karttapussissa. 

Kilpailualueen vanha kartta on nähtävillä kilpailukeskuksen infotaululla ensimmäisiin lähtöihin asti. 

Rastit 

Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa. Maastossa on runsaasti rasteja, muista tarkistaa koodi 

huolella. 

Kilpailumaasto 

Kilpailukeskus on ampumahiihtostadionilla. Maastossa on kuntorataverkosto, joka tarjoaa turvallisen 

suunnistusympäristön Koululiikuntaliiton suunnistuskilpailuun myös niille, jotka ovat mukana ensimmäistä 

kertaa.  

Radat on suunniteltu lasten suunnistuskilpailuun sopivaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että radoille on 

vaikeustasosta riippuen tarjottu myös riittävän turvallisia reitinvalintavaihtoehtoja. Nopeimman reitin 

löytääkseen suunnistajat joutuvat kuitenkin pohtimaan kasvillisuuden, korkeuserojen ja juoksualustan 

vaikutusta omaan etenemisvauhtiin. Sarjoilla on myös yksittäisiä haastavampia rastipisteitä, joiden kohdalla 

myös rastinotto voi vaikuttaa reitinvalintaan.  Maasto on vaativaa pienipiirteistä kalliomaastoa. Maaston 

etelä-osassa käyvät pidemmät radat, täällä on tehty metsänhoidollisia toimenpiteitä ja kulkukelpoisuus on 

selvästi hitaampaa. 

Kielletyt alueet 

Kiellettyjä alueita ovat talojen piha-alueet ja puutarhaksi merkityt alueet. Kaikki peltoalueet ovat sallittuja. 

Osassa peltoalueita on tyhjä hevoshaka, myös hevoshaan aitauksen sisäpuolella voi kulkea. 

Kilpailumaastossa saavat liikkua ainoastaan kilpailijat oman kilpailusuorituksensa ajan. 

Keskeyttäneet 

Keskeyttänyt kilpailija kulkee maalin läpi ja leimaa maalileimasimella normaalisti. Keskeyttäneiden on 

ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa. 

Tulokset 

Kilpailun tulokset ovat nähtävillä kilpailukeskuksen tulostaululla sekä kilpailun jälkeen järjestävänseuran 

(YKV) www-sivulla ykv-suunnistus.net 

Pukeutuminen, pesu ja wc 

Pukeutuminen tapahtuu Kärkimäen urheilukeskuksessa ent. koulurakennus (400m kilpailukeskuksesta) 

maasto-olosuhteissa tai pukuhuoneessa ja peseytymistilat (suihkut ja sauna) sijaitsevat sisätiloissa 

koulurakennuksen alakerrassa. Kilpailukeskuksessa ja Kärkimäen koululla on wc:t. 
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Ensiapu 

Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa. 

Sarjat: 

Ratapituudet ja rastienmäärä 

H/D 9RR 1,1/2,2 km rasteja 5 

H/D 10RR 1,1/2,2 km rasteja 5 

H/D 11TR 1,4 km rasteja 5 

H/D 12 1,5 km  rasteja 6 

H/D 13 1,8 km  rasteja 7 

H 14 2,6 km  rasteja 8 

D 14 2,3 km  rasteja 8 

H 15 3,2 km  rasteja 11 

D 15 2,5 km  rasteja 9 

H 16 3,4 km  rasteja 12 

D 16 2,6 km  rasteja 8 

H 17 3,8 km  rasteja 12 

D 17 2,9 km  rasteja 9 

H 20 4,0 km  rasteja 14 

D 20 3,4 km  rasteja 12 

Lähtöajat 

Ensimmäinen lähtö on klo 11:00. Lähtölistat ovat nähtävillä kilpailukeskuksen tulostaululla sekä kilpailun 

www-sivuilla. 

Lähtö 

Kaikkien sarjojen lähdöt ovat kilpailukeskuksen läheisyydessä, matkaa noin 100m. 

Toiminta lähtöpaikalla  

4 minuuttia ennen lähtöä: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan. Nähtävillä on mallikartta RR- ja TR-sarjalla. 

Mallikartassa on kilpailureitti + rastit ja mallikartta on vaakatasossa suunnattuna maaston mukaan. 

3 minuuttia ennen lähtöä: Emit-kilpailukortti tarkistetaan ja nollataan. 

2 minuuttia ennen lähtöä: RR-sarjalaiset saavat kartan ja opastusta. TR-sarja kartan, jossa rata on nähtävillä. 

Muissa sarjoissa nähtävillä kartta, jossa on K-piste. 

1 minuutti ennen lähtöä: RR-sarjalainen voi tutustua rataansa. TR-, H/D12 - H/D14 -sarjalaiset saavat kartan 

ja voivat tutustua rataansa. 

 

Rastinmääritteet 

Rastinmääritteet on painettu karttoihin. Irrallisia rastinmääritteitä ei ole saatavilla. RR-sarjoissa ei käytetä 

rastinmääritteitä. 
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Viimeinen rasti 

Viimeinen rasti on kaikilla sama. Viimeisen rastin koodit ovat 100 ja RR5. Molemmilla voi hyväksytysti 

leimata 

Maali 

Viimeiseltä rastilta maaliin on yhtenäinen viitoitus. Maaliviivalla suoritetaan leimaus, josta määräytyy 

kilpailijan maaliaika. Maalileimauksen jälkeen kilpailija siirtyy leimantarkastuspisteeseen. Kilpailussa 

karttoja ei kerätä pois maalissa. Älä näytä karttaasi vielä lähtemättömille kilpailijoille. Fair Play! 

RR- ja TR-sarjojen erillisohjeet 

RR ja TR radoilla on maastossa käytössä 25 mm leveä valkoinen muovinauha. RR ja TR-sarjoissa oman sarjan 

viitoitus on merkitty karttaan yhtenäisellä viivalla. Lähdössä nähtävillä on mallikartta RR- ja TR-sarjalaisilla. 

Mallikartassa on kilpailureitti + rastit ja mallikartta on suunnattuna maaston mukaan. 

Palkintojen jako 

Kunkin sarjan parhaat (3) palkitaan KLL:n mitaleilla, palkintojen jako Kärkimäen entisellä koululla heti 

tulosten selvittyä. 

 

Kilpailuonnea toivottaa! 

Ylistaron Kilpa-Veljet ry 

 


