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Kilpailuohje 

Yösuunnistuksen aluemestaruuskilpailu Ylistarossa 12.9.2014 

 

Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita. 

Toimihenkilöt 

Kilpailunjohtaja Jukka Karhunen puh. 050 523 7513 

Ratamestariryhmän johto: Arto Puro-Aho, radat Jaakko Istolahti  

Ratavalvoja Juha Nivukoski, LapVi puh. 045 128 3890 

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskus sijaitsee Seinäjoen Ylistarossa Kärkimäen ampumahiihtostadionilla entisen 

Kärkimäen koulun läheisyydessä. Kilpailukeskuksessa on lähtö ,maali, info, WC, ensiapu. 

Pysäköinti ja pesutilat sekä kahvio ovat entisellä Kärkimäen koululla 400m kisakeskuksesta. 

Kilpailumateriaali  

Etukäteen vuokratut Emitit on noudettavissa kilpailukeskuksessa olevasta tulospalveluvaunusta. 

Palauttamattomasta tai vaurioituneesta Emit-kortista veloitetaan 60 €. 

Rastimääritteet 

Rastinmääritteet on painettu karttoihin. Irrallisia rastinmääritteitä ei ole saatavilla 

Kilpailunumerot 

Kilpailunumeroita ei käytetä 

Emit – kortit ja leimaus, mallirasti 

Jokaisella kilpailijalla on oltava henkilökohtainenEmit -kortti. Tarkista Emit -numerosi 

lähtöluettelosta ja ilmoita mahdolliset muutokset etukäteen sähköpostina arto.puro-aho@netti.fi 

tai kirjallisesti viimeistään kilpailukeskuksen infoon klo 20:30 mennessä. Samaa Emit -korttia voi 

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

kilpailukeskuksessa olevalla mallirastin 0-leimasimella. 
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Kartta 

Kilpailukartta on tulostekartta 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 

Maastossa on runsaasti rasteja samana päivänä kilpailtujen KLL-kilpailujen johdosta, muista 

tarkistaa koodi huolella. Kaikilla rasteilla on heijastimet. 

Kilpailumaasto (päivitetty 11.9.2014) 

Kilpailukeskus on ampumahiihtostadionilla. Kärkimäen maasto tarjoaa kaikkea mahdollista.  
Korkoosilla, johon pitemmät radat yltävät on viimeksi suunnistettu kilpaa 80- luvulla. Kartalta 
löytyy nopeaa avokalliota, hidasta talousmetsää sekä haastavaa suunnistusta, jossa samankaltaiset 
jyrkkäpiirteiset muodot ja yöllä lyhyt näkyvyys voivat helposti aiheuttaa samaistamisvirheitä. 
Karttaan merkityt ajourat ovat paikoitellen heinittyneet lähes umpeen, mikä on tyypillistä tähän 
aikaan vuodesta. Ne ovat siten yöllä heikosti havaittavissa. Maasto on peltojen rikkomaa, joten 
pellon ylityksiä ja tiesiirtymiäkin tulee. Peltojen reunoilla voi olla paikoin tiheää reunapusikkoa. 
Näitä kaikkia ei ole karttaan merkitty vihreällä värillä. Korkoosten vuorella on muutamia 
vaarallisen korkeita jyrkänteitä. Jyrkänteitä ei ole merkitty varoitusnauhalla maastoon, mutta 
vilkaise mallikarttaa lähtöpaikalla. Varovaisuutta! Mallikartassa on merkitty myös yksi uusi 
ajoura, jota ei ole kartassa.  
 

Kielletyt alueet  

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

sallittuja. Osassa peltoalueita on tyhjä aidattu hevoshaka, myös hevoshaan läpi voi kulkea.  

Keskeyttäneet 

Keskeyttänyt kilpailija kulkee maalin läpi ja leimaa maalileimasimella normaalisti. Keskeyttäneiden 

on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa. 

Tulokset 

Kilpailun tulokset ovat nähtävillä kilpailukeskuksen tulostaululla kilpailun etenemisen aikana sekä 

kilpailun jälkeen lopulliset tulokset väliaikoineen järjestävän seuran (YKV) www-sivulla ykv-

suunnistus.net. 

Pukeutuminen, pesu ja wc 
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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. 

Ensiapu  

Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa maalin läheisyydessä. Yhteyshenkilö Heikki Pitkänen puh. 050 

436 5956 

 

Sarjat ja matkat 

Sarja H Matka km        Sarja D Matka km 

H21 7,5 
 

D21 4,5 

H35 5,1 
 

D35 3,3 

H40 5,1 
 

D40 3,3 

H45 4,7 
 

D45 2,5 

H50 4,7 
 

D50 2,5 

H55 4,1 
 

D55 2,3 

H60 3,3 
 

D60 2,3 

H65 3,3 
 

D65 2,3 

H70 2,5 
 

D70 2 

H75 2,5 
 

D75 2 

H80 2,0 
 

D80 2 

H85 2,0 
   H20 4,5 
 

D20 4,1 

H18 4,5 
 

D18 4,1 

H16 4,1 
 

D16 2,5 

H14 2,5 
 

D14 2,5 

 

 

Lähtöajat  

Ensimmäinen lähtö on klo 21:00. Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa lähtöaikaa myöhäisemmäksi, 

jos sääolosuhteet niin vaativat. Tästä tiedotetaan kenttäkuulutuksella tarvittaessa. Lähtölistat ovat 

nähtävillä kilpailukeskuksen tulostaululla, sekä kilpailun www-sivuilla. 

Lähtö 

Kaikkien kilpasarjojen lähdöt ovat samassa lähdössä kilpailukeskuksen läheisyydessä, matkaa noin 

100m. 
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Toiminta lähtöpaikalla 

Neljä minuuttia ennen lähtöä 4 min viivalle, kutsutaan nimellä. Kolme minuuttia ennen lähtöä 

kaikissa sarjoissa on Emit-numeron tarkastus sekä kilpailukortin nollaus. Väärällä Emit-numerolla 

ei pääse maastoon. Minuutti ennen lähtöä kilpailija siirtyy oman karttansa viereen. Kartan saa 

ottaa lähtöhetkellä. HD14 sarjat saavat ottaa kartan minuuttia ennen lähtöä. 

Viimeinen rasti 

 Viimeinen rasti on kaikilla sama.  

Maali  

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

määräytyy kilpailijan maaliaika. Maalileimauksen jälkeen kilpailija siirtyy 

leimantarkastuspisteeseen. Karttoja ei kerätä pois. Älä näytä karttaasi vielä lähtemättömille 

kilpailijoille. 

Palkintojen jako 

Kunkin sarjan kolme parasta palkitaan aluemestaruusmitaleilla, palkintojen jako Kärkimäen 

urheilukeskuksessa entisellä koululla heti tulosten selvittyä. 

 

Kuntosuunnistus 

Kuntosuunnistusradoille lähtö tapahtuu omana lähtönä vapaasti yksin tai parina tulospalveluvaunun 

läheisyydestä mallirastilta iltarastien tapaan klo 21:00 alkaen.  Kartan ja tarvittaessa Emit-vuokrakortin saa 

vaunusta maksua vastaan (8€). Ratavaihtoehdot ovat alustavasti D 1,5 km, C 2,5 km, B 4,0 

Kuntosuunnistajat saapuvat viitoitusta pitkin samaan maaliin kuin kaikki muutkin kilpailijat. 

 

Kilpailuonnea toivottaa! Ylistaron Kilpa-Veljet ry 


