
 
 

 

Kilpailuohjeet YKV:n am- keskimatka 
 
 

Avoin am- keskimatkan suunnistuskilpailu Ylistaron Rajamäessä su 26.5.2019  
 
Säännöt  
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita.  

  
Toimihenkilöt  
Kilpailunjohtaja  Jukka Karhunen puh. 050 523 7513  
Ratamestari  Arto Puro-Aho  puh. 050 312 2549  
Lähtöpäällikkö  Mervi Nivukoski puh. 040 566 5642  
Tulospalvelu  Eero Koski  puh. 050 334 3280  
Turvallisuusvastaava  Juha Viirimäki  puh. 040 529 6017  
Kahviopalvelut  Katri Karhunen  puh. 040 732 8370  
Ensiapu  Marika Järvi  puh. 040 356 2405 
Info  Rosita Nivukoski  puh. 050 431 4727  
Kuulutus   puh.  
Tuomarineuvosto  Hannu Humalamäki pj. ÄhtU, 

Susanna Karppi LaihLu, Antti 
Iivari RasKu  

 

Kilpailun valvoja Niko Latva, SuJu  puh. 050 377 2912  

 
 
Kilpailukeskus  
Kilpailukeskus sijaitsee Seinäjoen Ylistarossa Rajamäen kylässä, pellolla. Jos kilpailupäivänä tai edellisenä 
sataa, on kilpailukeskusalue rapainen. Kilpailukeskuksessa on info, WC, ensiapu, kahvila/kioski, mallirasti ja 
0-leimasin sekä Suunnistajan Kaupan myyntipiste. Pysäköinti on tienvarteen. Pysäköinnistä on 
kilpailukeskukseen matkaa 300-1000 metriä. Järjestäjien opasteita ja opastusta pysäköintiin ja 
kilpailukeskukseen on noudatettava. 
  
Kilpailumateriaali  
Etukäteen vuokratut Emitit on noudettavissa kilpailukeskuksessa olevasta infoteltasta. Kilpailunumeroita ei 
käytetä.  
 
Emit –kortit ja leimaus 
Jokaisella kilpailijalla on oltava henkilökohtainen Emit -kortti. Tarkista Emit -numerosi lähtöluettelosta ja 
ilmoita mahdolliset muutokset infoon. Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua Emit-korttia, 
antaa lajisääntö perusteet suorituksen hylkäämiseen (kohta 11.518). Henkilökohtaisen kisan 
korttimuutoksia voi ilmoittaa etukäteen lauantai -iltaan 25.5. klo 18:00 asti osoitteeseen 
eero.koski(at)netikka.fi  
Samaa Emit -korttia voi käyttää vain kerran saman kilpailun aikana. Emit -kortin toiminnan voi tarkistaa 
kilpailukeskuksessa olevalla mallirastin 0-leimasimella.  
Emitin tarkistusliuskat on lähtöpaikalla. 
 
 
 



Emit -korttien vuokraus 
Emitkortit ovat jaossa infoteltalla maksutositetta vastaan, mikäli ei ole maksettu etukäteen varaa tasaraha 
5 €. Infosta voi myös vuokrata Emit-kortin tarvittaessa (vuokra 5 €). Emit-kortit on palautettava infoon 
sunnuntaina klo 15:00 mennessä. Palauttamattomasta tai vaurioituneesta Emit-kortista veloitetaan 80 €. 
 
 
Kartta  
Kilpailukartta on tulostekartta 5/2019, HD 10RR, HD 12TR, HD 12, H50, D45 ja sitä vanhemmilla mittakaava 
1:7 500, muut sarjat 1:10 000, käyräväli 2,5 m (maastotyö 2018 ja 2019) Juha Nivukoski. Kartan koko on A4 
ja se on karttapussissa. RR- ja TR-sarjojen kartan koko on A5. Kilpailualueen vanhaa karttaa ei ole nähtävillä 
kilpailukeskuksen infotaululla.
  
Rastit  
Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa. Maastossa on runsaasti rasteja, muista tarkistaa koodi huolella.  
 
Kilpailumaasto  
Kilpailukeskus on maasto-olosuhteissa, pellolla. Maastossa on jonkin verran polkuja ja ajouraverkostoja. 
Lasten radat on suunniteltu lasten suunnistuskilpailuun sopivaksi. Maasto yleensä on kangasmetsää jossa 
pienipiirteisiä avokalliomäkiä. Korkeuserot ovat pieniä. Metsässä on tehty normaaleja metsänhoidollisia 
hakkuita ja metsänhoitotöitä, jotka vaikuttavat jonkin verran etenemisnopeuteen. Kaiken kaikkiaan maasto 
on varsin normaalia ylistarolaista suunnistusmaastoa.  
HD14 ja sitä vanhemmilla sarjoilla on pakollinen 70 metrin viitoitus ison ojan ja viljellyn pellon takia. Muista 
pysyä viitoituksella. 
 
Kielletyt alueet  
Kiellettyjä alueita ovat talojen piha-alueet ja puutarhaksi merkityt alueet. Viljellyt pellot ovat kiellettyä 
aluetta, ne on myös merkitty nykyohjeiden mukaisella kielletyn alueen merkinnällä. 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 internetissä 
järjestävän seuran www-sivulla. http://ykv-suunnistus.net/am-keskimatka-26-5-2019/ 
 
Pukeutuminen, pesu ja wc  
Pukeutuminen ja pesu (lämmin vesi) tapahtuu kilpailukeskuksessa maasto-olosuhteissa. Kilpailukeskuksessa 
on wc:t.  
 
Ensiapu  
Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa. 
  
Lähtöajat Ensimmäinen lähtö on klo 11:00. Lähtölistat ovat nähtävillä kilpailukeskuksen tulostaululla sekä 
kilpailun www-sivuilla.  http://ykv-suunnistus.net/am-keskimatka-26-5-2019/ 
 

Sarja Matka 
  

Sarja Matka 

H21 5,2 
  

D21 3,5 

H35 3,9 
  

D35 3,1 

H40 3,5 
  

D40 2,8 

http://ykv-suunnistus.net/am-keskimatka-26-5-2019/


H45 3,1 
  

D45 2,7 

H50 2,8 
  

D50 2,6 

H55 2,7 
  

D55 2 

H60 2,6 
  

D60 1,9 

H65 2,2 
  

D65 1,9 

H70 2 
  

D70 1,6 

H75 1,9 
  

D75 1,6 

H80 1,9 
  

D20 3,1 

H20 3,9 
  

D18 2,8 

H85 1,6 
  

D16 2,6 

H90 1,6 
  

D14 2,3 

H18 3,5 
  

D12 1,1 

H16 2,7 
  

D12TR 1,1 

H14 2,3 
  

D10RR 1,1/1,4 

H12 1,1 
  

RRS 1,1/1,4 

H12TR 1,1 
    H10RR 1,1/1,4 
     

Lähtö 
Ensimmäinen lähtö kilpailussa on sunnuntaina 26.5. klo 11:00. Kaikkien sarjojen lähdöt ovat samassa 
paikassa. Opastus lähtee opaspaalulta ja matkaa tietä pitkin 750 metriä. Keltainen viitoitus. 
  
Toiminta nuorten ja aikuisten lähtöpaikalla 
Neljä minuuttia ennen lähtöä 4 min viivalle, kutsutaan nimellä. Kolme (3) minuuttia ennen lähtöä kaikissa 
sarjoissa on kilpailukortin nollaus. 2 min ennen lähtöä kilpailukartta nähtävillä. Minuutti (1) ennen lähtöä 
kilpailija siirtyy oman karttansa viereen. Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. Kilpailijan vastuulla on ottaa oikea 
kartta.  
 
Toiminta lasten lähtöpaikalla   
4 minuuttia ennen lähtöä: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan. Nähtävillä on mallikartta RR- ja TR-sarjalaisilla 
mallikartassa on kilpailureitti + rastit ja mallikartta on suunnattuna maaston mukaan.  
3 minuuttia ennen lähtöä: Emit-kilpailukortti tarkistetaan ja nollataan.  
2 minuuttia ennen lähtöä: RR-sarjalaiset saavat kartan ja opastusta. TR-sarjan kartta nähtävillä. H/D12 
sarjoissa kartta, jossa K-piste.  
1 minuutti ennen lähtöä: RR-sarjalainen voi tutustua rataansa. TR- ja H/D12 -sarjalaiset saavat kartan ja 
voivat tutustua rataansa.  
 
 
 
Rastimääritteet Rastimääritteet on painettu karttoihin. Irrallisia rastimääritteitä ei ole saatavilla. RR-
sarjoissa ei käytetä rastimääritteitä.  
 
Viimeinen rasti  
Viimeinen rasti on kaikilla sama. Viimeisen rastin koodit ovat 100 ja RR5.  
 
Maali  
Viimeiseltä rastilta maaliin on yhtenäinen viitoitus. Maaliviivalla suoritetaan leimaus, josta määräytyy 
kilpailijan maaliaika. Maalileimauksen jälkeen kilpailija siirtyy leimantarkastuspisteeseen, josta mahdollisen 
hylkäysehdotuksen saanut kilpailija jatkaa välittömästi ns. ”itkumuurille” tulospalveluvaunulle. Kilpailun 
jälkeen karttoja ei kerätä pois. Älä näytä karttaasi vielä lähtemättömille kilpailijoille. 



 
 
  
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.  
 
Palkintojen jako 
Lasten sarjoissa H/D10 – 12 kaikki osallistujat palkitaan. Aluemestaruussarjojen, H/D 12 – D70/H80 kolme 
parasta palkitaan am- mitalilla. H/D 12-21 palkintojen jako kilpailukeskuksessa heti tulosten selvittyä. 
Seuraa kuulutusta.   
Aikuisten sarjojen (H/D35 - H80/D70) am-mitalit saa noutaa kilpailukeskuksen infosta heti tulosten 
selvittyä. 
Jos sarjan voittaja on aluemestaruuskilpailun ulkopuolella kilpaileva suunnistaja hän saa noutaa palkinnon 
infosta. 
  
Kuntosuunnistus Kuntosuunnistukseen voi lähteä vapaasti su klo 11.30 – 12.30 välisenä aikana. 
Ilmoittautuminen ja kartan osto tapahtuu Infosta. Kuntosuunnistuksen lähtö tapahtuu omatoimisesti 
mallirastilta, jossa EMIT-kortti nollataan ja suoritus alkaa. Maaliin kuntosuunnistuksen osanottajat 
juoksevat normaalisti muiden kilpailijoiden tapaan. Tulokset ja väliajat julkaistaan järjestäjien www-sivuilla.  
Kunto A – 5,6 km Kunto B – 3,4 km Kunto C – 1,7 km 
RRsaattajasarjalaisten lähtö tapahtuu kilpailun lähtöpaikalta jonne keltainen viitoitus ja matkaa 750m. 
Nouda infoteltalta lappu jota vastaan saat kartan lähdöstä. Kartat lähtöpaikalla. Lähtöajan voi valita 
vapaasti klo 12.00-12.30 välisenä aikana. Kaikki RRsaattajasarjalaiset palkitaan. Seuraa kuulutusta. 
 
  
Osoite: Kilpailukeskuksen osoite Keisalantie 10  61400 Ylistaro. Pysäköinnistä on 300-1000 metrin kävely 
kilpailupaikalle. Järjestäjien asettamia opasteita ja opastusta on noudatettava. 
  
Kahvio: Kilpailukeskuksessa 
 
 
  
Kilpailuonnea toivottaa! 
 
 

 
 
Ylistaron Kilpa-Veljet 
 
 
 
 
 
 
 


