
Avoin Kansainvälinen Selkie Open-tarkkuussuunnistuskilpailu  
5.–6.7.2013  
Kontiolahdella  
 
ALUSTAVAT KILPAILUOHJEET (Päivitys 29.6.2013) 
 
Säännöt 
 
Kilpailussa noudatetaan IOF:n tarkkuussuunnistuksen lajisääntöjä.  
Poikkeus säännöstä 25.1: PreO aikarasteista ei saa pisteitä.  
 
 
Tuomarineuvosto 
Pj. Jari Turto, FIN 
Remo Madella ITA 
Ivo Tisljar, CRO 
 
Kilpailukeskus 
 
Perjantaina 5.7.: 
Alavin kylätalo, Alavi (Kunta: Joensuu). Opastus Kantatieltä 74 (Joensuu-Ilomantsi) Tervasuon 
risteyksestä, josta ajoaika 3min. Osoite: Tervasuontie 51, Joensuu. 
Kilpailukeskuksen sijainti: 
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=658087&y=6944182&srs=EPSG:3067&te
xt=5.7.2013+Friday+Competition+Center&scale=8000&action=link&mode=&lang=fi 
 
Kisabuffetti, grillaus mahdollisuus. Inva-WC. Jonkin verran sisätiloja kilpailijoille. Info-piste, josta 
noudetaan mallikilpailun kilpailukortit ja kartat, ja johon maksetaan mallikilpailun ja kuntosarjojen 
osallistumismaksut. Kilpasarjojen kilpailukortit jaetaan lähdössä. 
 
 
Lauantaina 6.7.: 
Jakokosken museokanava, Jakokoski/Mönni. Opastus kantatie 73:lta Jakokosken kohdalta 
(Jakokoski-Alavi), josta ajoaika noin 10-15 min. Osoite: Kesäteatterintie 18, Kontiolahti. 
 
Hyvä kisabuffetti, grillaus mahdollisuus. Ei sisätiloja. WC, myös Inva-WC. 
 
Maastokuvaus 
 
Perjantaina 5.7.: 
 
PreO:n kilpailumaasto on suppa-kangasmaastoa, jossa on kohtuulliset korkeuserot (5-25m). Kulku-
ura sorapintainen metsäautotie ja hiihtoladun pohja. Kulku-urilla on maltilliset korkeuserot, 
muutama jyrkempi kohta. Näkyväisyys pääosin hyvää.  
 
Lauantaina 6.7.: 
 
TempO:n kilpailumaasto on Jakokosken museokanavan museoaluetta, jossa kulku-urat ovat 
hyväkulkuisia. Erittäin pienet korkeuserot (0-4m). Pääosin hyvä näkyvyys. Maasto on osin 
puistoaluetta, osin kangasmetsää.  
 
 
 
 
 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=658087&y=6944182&srs=EPSG:3067&text=5.7.2013+Friday+Competition+Center&scale=8000&action=link&mode=&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=658087&y=6944182&srs=EPSG:3067&text=5.7.2013+Friday+Competition+Center&scale=8000&action=link&mode=&lang=fi


Kartat 
 
Perjantaina 5.7.: 
 
PreO ja mallikilpailu: Sprinttisuunnistuskartta (ISSOM 2007), ensikartoitus Lauri Kontkanen, 5-
6/2013. Mittakaava 1:5000, käyräväli 2,5 m. Kilpailija saa PreO kartan muovisuojuksessa 
lähtöpaikalla. Mallikilpailussa kartan saa infosta. 
 
Lauantaina 6.7.: 
 
TempO: Sprinttisuunnistuskartta (ISSOM 2007), ensikartoitus Lauri Kontkanen, 2009. Päivitykset 
Lauri Kontkanen, 2010- 6/2013. Mittakaava 1:4000, käyräväli 2 m. Kilpailija saa kilpailukortin 
lähdössä. Kilpailukortin takana on reittikartta, jota on noudatettava. 
 
 
Rastinmääritteet 
Kilpailussa käytetään kaikissa sarjoissa ainoastaan kuvallisia rastinmääritteitä. Kuvalliset 
rastinmääritteet on painettu kilpailukarttaan. Rastinmääritteiden viimeisessä sarakkeessa kerrotaan 
tähystyssuunta ratkaisupaalulta rastilipuille, mikäli se on epätyypillisessä paikassa. 
 
Perjantain PreO:n rastit 
Elit: Rastilippuja on rasteilla 1-5, puinen ratkaisupaalu, jossa rastin numero valkoisella pohjalla.  
A-sarja: Rastilippuja on rasteilla 1-5, puinen ratkaisupaalu, jossa rastin numero ja kirjain A vaalean 
ruskealla pohjalla. 
B-sarja: Rastilippuja on rasteilla 2-5, puinen ratkaisupaalu, jossa rastin numero ja kirjain B pinkillä 
pohjalla. 
Kunto-A-sarja: Rastilippuja on rasteilla 1-5, puinen ratkaisupaalu, jossa rastin numero ja kirjain A 
vaalean ruskealla.  
Kunto-B-sarja: Rastilippuja on rasteilla 2-5, puinen ratkaisupaalu, jossa rastin numero ja kirjain B 
pinkillä pohjalla. 
Jos ratkaisupaalulta näkyy useamman tehtävän rasteja, rajataan sektorinauhalla tehtävään 
kuuluvat liput. 
Mallikilpailu: Rastilippuja on rasteilla 1-5, puinen ratkaisupaalu, jossa rastin numero valkoisella 
pohjalla. E ja A-ratojen katselutolpat ovat samat. 
Huom! Perjantain kilpailussa on kaikilla sarjoilla yhteiset tolpat, joissa on edellä mainittujen väriset 
laput tolpassa alekkain.  
 
 
Perjantain Preon aikarastit 
PreO-kilpailun jälkeen on aikarasti, jossa on kaksi tehtävää ja ne suoritetaan yhteen putkeen. 
Aikarastilla toimitsija osoittaa rastilippujen sijainnin ja antaa kansilehdellä varustetut tehtäväkartat 
nipussa. Viisi (5) rastilippua, ei Z (nolla) vaihtoehtoa. Väärästä vastauksesta 60sek lisäaika. 
Aikarasteilta ei saa pisteitä. Vastausaikaa on 120 sekuntia.  
 
Lauantain TempO:n rastit 
6 lippua (A-F), + Z (nolla) vaihtoehto kaikilla asemilla. TempO:ssa on seitsemän asemaa ja 
kussakin neljä tehtävää. Lisäksi 15 parhaalle on finaali, jossa on yksi asema/5 tehtävää . 
 
Kilpailukortti luovutetaan toimitsijalle rastille saavuttaessa. Aikarastilla toimitsija osoittaa 
rastilippujen sijainnin ja antaa kansilehdellä varustetut tehtäväkartat nipussa. Vastaus on annettava 
selkeällä äänellä, mieluimmin käyttäen kv. sanoja Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot ja 
Zero. Annettuaan vastauksensa kilpailija siirtyy ratkaisemaan seuraavaa tehtävää. Kilpailija ei saa 
enää palata katsomaan aiempia karttoja. 
 



Yksi kokonaisaika. Rastiaseman max aika lauantaina 90 sek. Kilpailijalle ilmoitetaan, kun aikaa on 
jäljellä 10 sekuntia. 
 
 
 
 
Kilpailujen ja mallikilpailun erityisohjeet 
 
5.7. Mallikilpailu, tarkkuussuunnistus (PreO): Pe klo 10 - 15 
 
Lähdöt vapaasti klo 10-15 välillä. Mallikilpailun karttoja saa infosta hintaan 13€/kpl. Matkaa lähtöön 
on 1,0 km kilpailukeskuksesta. Ei varsinaista opastusta. Infosta saat mallikilpailun kartan, johon on 
merkattu lähtöpaikalle johtava tie.  
 
Matka on sekä Elit- että Kunto A-sarjoissa 1,1 km, kokonaisnousu 30 m. Rasteja kummallakin 
radalla 18. Katselutolpat ovat kummassakin samat (numero valkoisella pohjalla). Ei aikarastia. 
Saat palattuasi kilpailukeskukseen ratkaisukartan infosta. Samalla jätä toinen puoli kilpailukortista 
infoon tuloslaskentaa varten. Mallikilpailun tulokset lasketaan varsinaisen kisan aikana. 
 
Lähdössä ja maalissa ei ole toimitsijaa, joten suorituksen saa tehdä vapaasti. Kilpailukarttaan on 
annettu ohjeellinen maksimi suoritusaika 90minuuttia. 
 
Mallikilpailu on mahdollista kiertää vielä varsinaisen kilpailun jälkeen. Liput kerätään pois 
maastosta noin klo 21. 
 
5.7. Tarkkuussuunnistuskilpailu (PreO): Pe klo 16 
 
Ensimmäinen lähtö klo 16.00 alkaen. Ensimmäistä lähtöä on viivästetty aikataulusyistä tunnilla. 
Aaltolähtö 10 min välein. Lähtö on kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Kilpailumatka 
sekä Elit- että A -sarjoissa 1500 m, kokonaisnousu 25 m. B-sarjassa matka 0,9km, kokonaisnousu 
15m. Lähdössä annetaan PreOn kartta ja kortti.  
 
Ratatiedot: 
Elit: Rasteja 27. Maksimiaika 126min (2h 6 min). Elit sarjalla on puolivälissä rataa kartanvaihto. 
Kilpailija jättää 1.osan kartan kartanvaihtoon ja saa 2.osan kartan tilalle. 
A -sarja: Rasteja 19. Maksimiaika 100min (1h 40min). 
B-sarja: Rasteja 12. Maksimiaika 70min (1h 10min). 
Kaikkien sarjojen aikarastit ovat heti maalin jälkeen. Aikarastipaikka on kaikille sama, mutta A ja B-
sarjoilla on omat tehtävät. A ja B-sarjojen kilpailijoiden tulee kertoa rastille tultaessa, että on A tai 
B-sarjasta, jotta aikarastitoimitsijat tietävät teettää oikeat tehtävät. 
 
PreOn maalissa toimitsija kirjaa kilpailijan kilpailukorttiin maaliajan. Kilpailija saa pitää kartan. 
Tämän jälkeen kilpailija jää odottamaan vuoroaan aikarastille. Aikarastin jälkeen kilpailija tuo 
kilpailukortin kilpailutoimistoon. 
 
 
6.7. Aikarastikilpailu Tempo: La klo 10 
 
- Kilpailu koostuu karsinnasta ja finaalista. Karsinnassa on seitsemän aikarastiasemaa, kussakin 
neljä tehtävää eli yhteensä 28 tehtävää. Tämän jälkeen on 15 parhaalle finaali, jossa on yksi 
asema/5 tehtävää. Finaalin asema on yleisörasti, jossa pääsee seuraamaan ratkaisun hetket. 
- Tempossa 6 lippua (A-F), myös nollavaihtoehto mahdollinen. 
- Kansilehdellä varustettu karttanippu annetaan suoritusjärjestykseen laitettuna. Kilpailija ei saa 
palata aiempaan karttaan. 
- Suorituksen alkaa, kun toimitsija sanoo ”aika alkaa nyt”. 



- Yksi aika kullakin asemalla.  
- Kokonaisaika = ratkaisuaikojen summa + väärästä vastauksesta 30 sekuntia/rasti 
- Kilpailija tuo kilpailukorttinsa viimeisen aikarastiaseman jälkeen kilpailutoimistoon. 
- Kilpailussa on käytössä lähtökaranteeni, jossa tulee olla klo 9.50 mennessä! 
 
Kilpailun maksimisuoritusaika 
Katso maksimisuoritusaika ao. kilpailun erityisohjeiden kohdalta. Määräajan ylityksestä jokainen 
alkava viisi (5) minuuttia aiheuttaa yhden pisteen vähennyksen. 
 
Tulokset 
Kummastakin kilpailusta julkistetaan tulokset niiden selvittyä. 
 
Palkinnot 
Palkinnot jaetaan kummankin kisan parhaille eikä kahden kisan yhteistulosten perusteella, kuten 
kilpailukutsussa mainittiin. Mallikilpailusta ei jaeta palkintoja. 
Palkittavien määrä: Perjantaina E-sarjan 3 parasta, A-sarjan voittaja ja B-sarjan voittaja. 
Lauantaina E-sarjan 3 parasta sekä paras tarkkuussuunnistuksen ”vasta-alkaja”.  
 
WC:t 
Kilpailukeskuksissa on tavallinen WC ja kumpanakin päivänä myös inva-WC. Lauantain 
lähtökaranteenissa on vain normaalit WC:t.  
 
Vastuu 
Kisan järjestäjä ei vastaa kilpailijan tai avustajan ulkopuolisille aiheuttamista tai itseä kohdanneista 
vahingoista. 
 
Toimihenkilöt 
Kilpailunjohtaja: Matti Ikonen, p. +358 400 887965 
Ratamestari:  
Lauri Kontkanen p +358 40 7596177 
Kilpailun valvojat: 
Antti Rusanen, Keravan Urheilijat 
 
Internet 
www.sisu.selkie.fi ja www.trailo.fi -> Tapahtumat  -> Selkie Open Trailo 
 
 

Onnea Kilpailuun!  
 
Selkien Sisu 

http://www.sisu.selkie.fi/
http://www.trailo.fi/

