
 

 

 

ALUSTAVAT KILPAILUOHJEET 30.9.2012 

 

SÄÄNNÖT 
Kilpailussa noudatetaan Kalevan Kierroksen suunnistuksen lajisääntöjä, SSL:n sääntöjä sekä näitä 

kilpailuohjeita. 

INFO 
Infopiste sijaitsee kilpailukeskuksessa ja on auki sunnuntaina klo 07:00-17:00. Kilpailukeskus sijaitsee 

Suomusjärvellä, Kettulan Pirtillä. 

OPASTUS 
Opastus valtatie 110:ltä Lahnajärveltä itään noin 3km:iä. Liittymästä kilpailukeskukseen noin 3min. 

Moottoritietä tultaessa Lahnajärven liittymä nro19. Opasteet paikoillaan klo 6:00. Paikoitus 

kilpailukeskuksessa. 

KILPAILUKARTTA 
A3 tai A4 kokoon tulostettu, mittakaava 1:10 000, käyräväli 5m, 09/2012. Kartat ovat muovisuojuksessa. 

RASTIMÄÄRITTEET 
Rastimääritteet ovat painettu karttoihin. 

KIELLETYT ALUEET 
Kilpailija saa mennä kilpailumaastoon vain kilpailusuorituksen aikana. Kaikki piha-alueet ovat kiellettyjä 

alueita. Samoin kaikki pistepelloksi merkityt peltoalat, poislukien lähtö- ja maalijärjestelyiden osalta 

käytetyt alueet. 

 

 



RADAT JA MAASTO 
Maastoalue on selkeästi rajattu metsäalue, joka sisältää tiestöä sekä jonkun verran polkuja. Pääosin 

kulkukelpoisuudeltaan hyvää metsä- ja kangasmaastoa. Tiestön takia kilpailijoiden tulee varoa 

tienylityksissä liikennettä. 

Molemmilla matkoilla suunnistetaan hajontaradoilla. Hajonnat on toteutettu perhoslenkein. Radat on 

painettu yhdelle kartalle, kartanvaihtoja ei ole. Esimerkit hajonnoista järjestäjän kisasivuilla. 

Keskusrasteilla eli perhoslenkkien alkurastille tultaessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että 

lähtee oman karttansa mukaisesti järjestysnumeroltaan seuraavalle rastille. Rastit on kierrettävä oman 

kartan mukaisessa numerojärjestyksessä. Väärässä järjestyksessä kierretyt rastit aiheuttavat hylkäyksen. 

Keskusrasteilla voi olla yhtäaikaa muita kilpailijoita, jotka kiertävät perhoslenkit eri järjestyksessä.  Myös 

muutamille yksittäisille rasteilla käydään kahdesti. 

MATKAT 
Kalevan Kierroksen suunnistus juostaan 19.3 km radalla, rata koostuu neljästä lenkistä. Puolimatkat 

suunnistetaan 11.2 km radalla, rata koostuu kolmesta lenkistä. Ulkopuoliset kilpailijat juoksevat samoilla 

radoilla. 

KILPAILUNUMEROT 
Kaikissa sarjoissa käytettään kilpailunumeroita. Kilpailunumerot, hakaneulat ja Emit-tarkistuslipukkeet 

jaetaan infopisteestä. 

EMIT-KILPAILUKORTIT 
Kilpailija on itse vastuussa Emit-korttinsa toimivuudesta ja siitä, että hän käyttää ilmoittautumisessa 

mainittua kilpailukorttia. Kilpailunjärjestejä ei tarkista kilpailijan Emit-kortin numeroa ennen lähtöä. Jos 

kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjille ilmoitettua Emit-korttia, suoritus hylätään (SSL:n sääntö 

11.518). Tarkista Emit-korttisi numero lähtölistasta tai netistä ennen kilpailua. 

Kilpailukortin numeron vaihdosta kilpailujärjestäjä veloittaa 2€ maksun. Muutos on tehtävä kirjallisesti 

infopisteeseen ennen kilpailun alkua. Emit-kortin numeroa ei voi muuttaa lähdössä. 

Lainakortit (hinta 4€) voi noutaa info-pisteestä, jonne ne myös palautetaan kilpailun jälkeen. 

Palauttamattomasta lainakortista peritään 60€ maksu. 

Emit-tarkistuslipukkeen käyttö on pakollista. Kirjoita lipukkeeseen kilpailunumerosi. Lipukkeet saatavissa 

samasta pisteestä kuin kilpailunumerot.      

GPS-LAITTEET 
GPS-laitteita saa käyttää kilpailusuorituksen tallentamiseen, mutta niiden käyttö suunnistussuorituksen 

apuna on ehdottomasti kielletty. Reilua peli rasteilla. Matkapuhelimen voi ottaa turvavälineeksi mukaan, 

mutta suljettuna suorituksen aikana. 

 
 



LÄHTÖ 
Lähtöpiste sijaitsee kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä, matkaa noin 150m. Keskuksesta 

mennessä tien ylitys, noudattakaa riittää varovaisuutta. 

Toiminta lähdössä: 

Yhteislähtö tapahtuu klo 9:30. 

20min ennen lähtöhetkeä kilpailijat siirtyvät viimeistään lähtöalueelle, jonne mentäessä on 

nollattava Emit-kortti. Kilpailualueen kartta on nähtävillä lähtöalueella. Lähtöalue avautuu klo 

9:00.  

4min ennen yhteislähtöä kilpailija siirtyy oman kilpailunumeronsa mukaiseen lähtöpaikkaan. 

Lähtöalue on jaettu kahteen lähtöalueeseen. Kalevan Kierroksen lähtijät lähtöalueen 

vasemmalle puolelle ja Puolikkaan lähtijät oikealle puolelle. Kummankin alueen ensimmäisessä 

rivissä ovat kierroksen sijoituksen mukaisesta sijoilla 1-30 olevat kilpailijat, toisessa rivissä 

sijoituksella 31-60 olevat kilpailijat ja niin edelleen. 

2min ennen yhteislähtöä järjestäjät jakavat kilpailijoille kilpailunumeroa vastaavan kartan. 

Tarkista, että kartan numero ja kilpailunumerosi vastaavat toisiaan.  

Kartan saa aukaista vasta lähtömerkin jälkeen. K-piste sijaitsee lähtöalueen pellolla, matkaa 

200m. Kaikkien kilpailijoiden tulee juosta K-pisteen kautta, suunnistusrata alkaa tästä 

lähtöpisteestä. 

Lähdöstä myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat lähdön valvojalle. Lähtö suljetaan 15min 

yhteislähdön jälkeen. 

Aikaistettu Kalevan Kierroksen lähtö tapahtuu klo 8:30. Toiminta samoin aikarajoin kuin yllä. 

Lähdössä Kalevan Kierroksen suunnistusvastaavan hyväksynnän saaneet kilpailijat. 

RASTIT 
Rastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin. Mallirasti on opaspaalun läheisyydessä. 

Mallirastin luona on nollaleimasin Emit-kortin toimivuuden tarkistamista varten. 

JUOMA- JA ENERGIAHUOLTO 
Kalevan Kierroksen kahdella keskusrastilla on huoltopiste, josta saa vettä, urheilujuomaa, rusinoita ja 

suolakurkkuja. Kierroksella käyntejä yhteensä 7 kertaa. Puolikkaalla huolto tapahtuu yhdellä 

keskusrastilla, yhteensä käyntejä 3 kertaa. Kilpailijat voivat tuoda kilpailukeskuksen infopisteelle omat 

juomat ja eväät selvästi merkittyinä. Nämä kuljetaan keskusrasteille klo 9:20. Aikaistetun lähdön osalta  

eväiden kuljetus lähtee klo 8:20. Huomioikaa että hajontalenkit ovat matkallisesti eripituiset. 

Kilpailukeskuksessa ei käydä suorituksen aikana. HUOM. Muistakaa leimata keskusrasteilla joka kerta. 

Kaikenlainen roskaaminen on ehdottamasti kielletty. Roskat on jätettävä huoltopisteen roska-astioihin 

tai kuljetettava mukanaan maaliin. 



MAALI 
Kilpailijat saapuvat kaikki samaan maaliin, jonne johtaa viitoitus viimeiseltä rastilta. Kilpailussa käytetään 

maalileimausta. Maalileimauksen jälkeen siirrytään välittömästi suoraan leimantarkistukseen. 

Virheelliset ja puutteelliset leimaukset käsitellään heti tarkistuksen jälkeen. 

Keskeyttäneiden kilpailijoiden on ilmoittauduttua maaliin. Myös loukkaantumistapauksissa ilmoitus 

pitää ehdottomasti tehdä maaliin tai infoon. 

Maali suljetaan klo 18:00, jolloin myös kilpailu päättyy. Tämän jälkeen maaliin saapuneet kilpailijat 

hylätään kilpailusuorituksen osalta. Kilpailuajan sulkeutumisen jälkeen maaliin saapuvien kilpailijoiden 

suoritukset käsitellään erikseen Kalevan Kierroksen hallituksen toimesta. Järjestäjien osalta ajanotto 

jatkuu tarvittaessa klo 19:00 asti. 

KILPAILUSUORITUKSEN KESKEYTTÄMINEN JÄRJESTÄJÄN TOIMESTA 
Kilpailijoiden turvallisuuden takia, järjestäjä keskeyttää kilpailijan etenemisen keskusrasteilla klo 18:00. 

Näissä tapauksissa suunnistussuoritus hylätään. Lajipisteitä ei jaeta tässä tapauksessa. 

TULOKSET 
Tulokset tulevat kilpailukeskuksen taululle kilpailun etenemisen mukaan. Lopputulokset järjestäjän 

nettisivuilta www.suomusjarvensisu.fi. Samoin alustavat kokonaistulokset. 

PALKINNOT 
Palkinnot jaetaan sarjoittain heti tulosten selvitettyä noin tunnin sisällä. Palkittavien määrä sarjoittain 

on esille infopisteessä. 

PUKEUTUMINEN, PESEYTYMINEN JA WC-TILAT 
Naisten pukeutuminen ja peseytymistilat kilpailukeskuksen pihapiirissä olevassa saunarakennuksessa. 

Miesten pukeutuminen ja pesu kilpailukeskuksessa. Miesten peseytyminen tapahtuu Venla-vaunussa. 

Seuraa viitoitusta. Kaikissa sisätiloissa suunnistusjalkineilla liikkuminen EHDOTTOMASTI KIELLETTY. 

WC-tilat kilpailukeskuksen piharakennuksen yhteydessä. Suunnistusjalkineet sallittu. 

ENSIAPU 
Keskusrasteilla on ensiapupisteet. Kilpailukeskuksessa ensiapupiste sijaitsee infopisteen läheisyydessä. 

Hätätapauksissa soitto numeroon 112. Pelastussuunnitelma nähtävillä infopisteen ilmoitaustaululla. 

RAVINTOLA 
Ravintola sijaitsee Kettulan Pirtin sisätiloissa. Ruokailun lisäksi kahvila. 

KILPAILUN VASTUUHENKILÖT 
Kilpailun johtaja: Petteri Lindblom 050 486 7761 
Pääratamestari: Mauri Sinnelä 
Tulospalvelu: Harri Sinnelä 
Tiedottaja: Sanna Karjalainen (karjalainen.sanna@gmail.com) 
Ratavalvoja: Markku Kaartinen, Angelniemen Ankkuri 
Tuomarineuvoston puheenjohtaja: Osmo Ojala 

http://www.suomusjarvensisu.fi/

