
KILPAILUOHJEET 
E-P:n AM-PARTIOSUUNNISTUSKILPAILU 

Ylistaron Järvirannalla su 28.5.2017 
Kilpailun johto  

Kilpailujohtaja  Petri Iloviita   puh. 050 434 2050 

Ratamestari   Arto Puro-Aho puh. 050 312 2549 

Valvoja   Juha Nivukoski, LapVI puh. 045 128 3890 

Tuomarineuvosto: Katajamäki Tuija Kauhavan Wisa, Lemberg Tommy Rasti-Jussit, Viljanen Tero 

Lapuan Virkiä.  

 

Säännöt  

Kilpailuissa noudatetaan SSL:n suunnistuksen lajisääntöjä ja E-P:n alueen ohjeita sekä 

järjestäjien antamia ohjeita.  

 

Kartta ja maasto 

 

Mittakaava on 1:7500/2,5m sarjoilla H70 - H75 sekä sarjoilla D55 - D70. Muut sarjat 1:10 

000/2,5 m. Kartta on tarkistettu 5/2017, A4 tai A3 tuloste muovikotelossa. Hyväkulkuinen 

pienipiirteinen avokalliomaasto, maaston korkeuserot ovat pienet ja maaston kulkukelpoisuus 

on pääosin hyvä. 

Kilpailualueen läpi kulkee mutkainen Troiharintie, jonka ylityksessä on noudatettava ehdotonta 

varovaisuutta! Järjestettyä tien ylityskohtaa ei ole, joten kilpailijoiden on varottava 

autoliikennettä ja noudatettava varovaisuutta varsinkin tien ylityksissä. Tien mutkaisuuden takia 

autoilijat eivät välttämättä näe suunnistajaa kovinkaan kaukaa. Tielle on asetettu varoitusmerkit 

suunnistajista. Maastoon on vedetty vähäisen polkuverkoston johdosta RR-nauha, joka on 

merkitty H/D12-sarjalaisten kilpailukarttaan. Pistepelloille meno on kielletty (suunnistuksen 

lajisäännöt kohta 3.6 ja 10.9 n). 

 

Rastinmääritteet  

Kartassa, irrallisia rastimääritteitä ei ole saatavilla. 

 

Ohjeet partiosuunnistukseen 

  

Partiossa on 3 henkilöä.  

Lähtöhetkellä partion jäsenet saavat kartat jotka ovat joukkueittain nipuissa, joihin on painettu 

kaikki sarjan rastiympyrät, niiden viereen rastikoodit ja kartan reunaan rastinmääritteet.  

Partio tekee rastien jakamisen haluamassaan aikataulussa K-pisteellä. 

Partion jäsenet leimaavat omavalintaisessa järjestyksessä kaikilla karttaan merkityillä rasteilla. 

  

Kierrettyään omat rastinsa partion jäsenet kokoontuvat kokoontumisrastille. Odottavat 

partion jäsenet viettävät odotusajan kokoontumisrastilla auttamatta tai häiritsemättä muita 

kilpailijoita. Kun partion viimeinen jäsen on leimannut kokoontumisrastilla, partio etenee 

yhdessä yhteiset rastit (esim. Y2, Y3, …) kohti maalia. Kaikkien partiojäsenten on leimattava 

yhteisillä rasteilla. 

Partion johtaja (rintanumerolla varustettu) suorittaa maalileimauksen viimeisenä, josta 

määräytyy partion loppuaika ja sijoitus.  

Maalileimauksen jälkeen partio siirtyy yhdessä leimantarkistukseen (kaikkien emit-kortit 

luetaan).  

 

Sarjat  

H/D21, H/D35, H/D45, H/D50, H/D55, H/D60, H/D70, H75, H/D17-20, H/D16, H/D14, H/D12. 

Kaikissa sarjoissa on kolme juoksijaa. Veteraani- eli yhteisikäsarjoissa osallistujan vähimmäisikä 

ja joukkueen jäsenten yhteisikä määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti: 

Sarja Joukkueen jäsenten yhteisikä Joukkueen jäsenen ikä vähintään 

H35 105 vuotta 35 vuotta 

H45 130 vuotta 35 vuotta 

H50 150 vuotta 40 vuotta 

H55 170 vuotta 45 vuotta 

H60 190 vuotta 50 vuotta 

H70 210 vuotta 60 vuotta 

H75 225 vuotta 70 vuotta 

D35 105 vuotta 35 vuotta 

D45 130 vuotta 35 vuotta 



D50 150 vuotta 40 vuotta 

D55 170 vuotta 45 vuotta 

D60 190 vuotta 50 vuotta 

D70 210 vuotta 60 vuotta 

 
Sarjoissa D/H 16 ja nuoremmissa, voi partiojoukkueessa olla poikien sarjassa tyttöjä. 

 

 

Joukkueen jäsenet 

Joukkueiden kokoonpano ja EMIT-numerot  on ilmoitettava IRMA-järjestelmään viimeistään 

perjantaina 26.05.2016 klo 18.00. 

 

Leimaus  

Kilpailussa käytetään emit-leimausjärjestelmää. Kaikkien emit-kortit nollataan ennen lähtöä. 

Tarkistusliuskat ovat lähdössä. Vuokra-emitejä saatavana kilpailukeskuksesta, palautus maalissa 

tarkastuksen jälkeen. Palauttamattomasta vuokra-emitistä peritään 70 euroa.  

 

Emit-testaus  

Kilpailukeskuksessa on mallirasti ja Emit-kortin nollauspiste, jossa kilpailijat voivat testata 

korttinsa toimivuuden.  

 

Lähtö  

Lähtöön on matkaa noin 2 km. Viitoitus alkaa kilpailukeskuksesta. Lähdöt on porrastettu. Miehet 

klo 11:00 ja naiset klo 11:15. Joukkueet järjestäytyvät omalla kilpailunumerolla varustetun 

karttanipun taakse. Kartat saa ottaa lähtöhetkellä. Varatkaa omia kyniä rastien jakoa varten. 

 

Kilpailunumerot  

Kilpailunumerot ja hakaneulat ovat saatavilla kisakeskuksen infosta. Rintanumeroita on yksi 

kutakin partiota kohden. Numeron omaava partion jäsen suorittaa maalileimauksen viimeisenä. 

Numerolaput kerätään maalissa talteen. 

 

Maali  

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Kilpailusuoritus päättyy maalileimaukseen, kaikki partion 

jäsenet leimaavat maalissa, maaliin tullaan yhdessä, numerollinen viimeisenä. Maalin jälkeen 

suoritetaan leimantarkastus, jossa emit-korttien tiedot luetaan tietokoneelle. Vuokra-emitit 

palautetaan. Keskeyttäneet partiot juoksevat normaalisti maaliin ja ilmoittautuvat maalissa.  

 

Ensiapu  

Ensiapu-ryhmä on paikalla kilpailukeskuksessa. 

 

Peseytyminen, WC  

WC:t ja pesu sijaitsevat kilpailukeskuksessa maasto-oloissa (lämmin vesi).  

 

Kahvio 

Kilpailukeskuksessa on kahvio ja makkaran myyntipiste. Pikkurahaa mukaan, pankkikortti ei 

käy. Sisätiloihin ei saa mennä suunnistusjalkineilla (nastarit). 

 

Tulokset 

Tulokset julkaistaan tulostaululla kilpailukeskuksessa ja kilpailun jälkeen järjestäjän nettisivuilla. 

 

Palkinnot  

Palkintojen jako suoritetaan sarjojen tulosten valmistuttua kilpailukeskuksessa. Kolme parasta 

aluemestaruussarjojen partiota palkitaan mitaleilla.  

 

 

Iloisia suunnistushetkiä! 

 

     Ylistaron Kilpa-Veljet ry 


