
Kilpailuohjeet

Satakunnan AM- ja Kansallinen tarkkuussuunnistuskilpailu Eurajoen Saarenkylässä su 2.8.2015

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n ja IOF:n tarkkuussuunnistussääntöjä sekä järjestäjien 
antamia ohjeita.

Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja Miia Turto, ratamestari Ari Uotila, valvoja Jari Turto
Tuomarineuvoston pj. Esko Junttila, jäsenet Kyllikki Anttila ja Sami Hyvönen

Kilpailukeskus
Opastus kilpailukeskukseen Eurajoen Saarentien ja Saarenkylätien risteyksestä 
(karttalinkki kilpailukeskukseen). Ennen lähtöä olevassa kilpailukeskuksessa on 
paikoitus, info, mallirastit, puucee ja buffetti.

Lähtöjen jälkeen kilpailukeskus siirtyy maaliin. Tavarat ja varusteet, jotka haluatte 
siirrettävän uuteen kilpailukeskukseen, pitää jättää infon läheisyydessä olevaan 
kuomulliseen peräkärryyn, josta ne järjestäjien toimesta kuljetetaan maalipaikalle. 
Arvoesineet voitte jättää infoon ja noutaa tuloslaskennasta, kun luovutatte 
kilpailukorttinne.

Kilpailukeskuksessa voi ilmoittautua A, HD13 ja HD17-sarjoihin klo 10:00 – 11:00. Maksu
10 €.

Maastonkuvaus, avustajat
Kallioista metsämaastoa sekä laajoja peltoalueita. Kulku-urana hyväkuntoinen soratie. 
Oman avustajan käyttö on sallittu. Järjestäjällä ei ole avustajia.

Kartta ja kilpailukortti
Vuonna 2014 valmistuneen suunnistuskartan pohjalta muunnettu ja täsmäytetty 
sprinttikartta 1:4000, käyräväli 2,5 m, vuodelta 2015. Kartassa on avokalliokuvaus.

Kartta on muovisuojuksessa yhdessä kilpailukortin kanssa. Elit sarjalla on kaksi korttia 
toinen 1-20 rasteille ja toinen 21-27 rasteille.

Leimaus
Kilpailijat käyttävät omia pihtileimasimiaan. Kilpailukeskuksesta on saatavana leimasimia 
lainaksi. Palautus tuloslaskentaan.

Lähtö
Väliaikalähtö minuutin välein. Ensimmäisen kilpailijan lähtö klo 11.00. Matkaa lähtöön on 
noin 250 metriä.

Radat, rastit ja rastimääritteet
Elit-sarja: 1,0 km, nousu 15 m, 27 rastitehtävää + 2 aikarastiasemaa (3 tehtävää/asema, 
tempo-mallilla), max suoritusaika 114 min (1 h 54 min).

A ja HD17-sarjat: 0,9 km, nousu 15 m, 19 rastitehtävää + 1. aikarastiasema (3 tehtävää, 
tempo-mallilla), suoritusaika rajoittamaton (suositus 87 min).

HD13 –sarja: 0,5 km, nousu 15 m, 13 rastitehtävää + 1. aikarastiasema (3 tehtävää, 
tempo-mallilla), suoritusaika rajoittamaton (suositus 63 min).

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&text=Tarkkuussuunnistus+2.8.2015&srs=EPSG%3A3067&y=6791072&x=214427&lang=fi


Kilpailija saa liikkua vain kartalle piirrettyjä ruskeita teitä pitkin.

Kaikilla rasteilla on ratkaisupaaluna puinen tolppa, jossa on sarjatunnus ja rastin numero.
Elit-sarjan tunnukset ovat valkoisia, A-sarjan oranssi ja HD13-sarjan sininen. HD17 sarja 
käyttää A-sarjan oranssisia ratkaisupaaluja. Joillakin rasteilla on sektorinauhat 
osoittamaan tehtävän rastiliput.

Rasteilla on 1-5 lippua. Ratkaisupaalulta yli 50 metrin päässä olevat rastiliput on 
varustettu kahdella päällekkäisellä lipulla ja korkeammalla kepilla näkyvyyden 
parantamiseksi. Lipun yläreuna on 1,4m korkeudella (norm 1 m).

Pisimmät katseluetäisyydet ovat A-rasteja (vastaus joko A tai zero ).  Riippuen 
valaistusolosuhteista kaikkien lippujen erottaminen ratkaisupaalulta voi olla haastellista 
(kirkas auringonpaiste). Sen vuoksi kannattaa liikkua tiellä, jolloin liput erottuvat 
paremmin.

Rastit saa ratkaista vapaassa järjestyksessä. Jos rasteilla tulee ruuhkaa niin siirry 
seuraaviin ja palaa myöhemmin takaisin. Muista kuitenkin leimata oikean rastin 
ruutuun.

Elit sarjan rasteilla 17-20, A-sarjan 13-15, HD17 sarjan 13-15 ja HD13 sarjan 8-9 rasteilla
on kapea katselusektori kaikkien lippujen yhtäaikaiseen havainnointiin ja erityisesti 
kaukana olevan D-lipun havaitsee hyvin vain ratkaisupaalulta. Älä turhaan peitä 
katselusektoria pitkiä aikoja. Havainne piirros alla.

             
Elit-, A-, ja HD17-sarjan muilla kuin aikarasteilla on käytössä nollarastivaihtoehto. HD13-
sarjalla ei ole nollarasteja.

Rastimääritteinä käytetään kuvallisia määritteitä. Muistin virkistämiseksi alla on kaksi 
harvemmin käytettyä määritettä : metsänkulma  ja avokallio.

Määritelmä nollarastille
Nollarasti on rasti, jossa mikään maastossa olevista rastilipuista ei ole rastiympyrän 
keskipisteen ja rastimääritteen osoittamassa paikassa. Lähin lippu on selvästi eri  
maastokohteella tai jos se on samalla kohteella, niin se on vähintään 7m etäisyydellä 
ratamestarin määrittelemästä oikeasta paikasta. Nollarastit pystyy ratkaisemaan ja 
todentamaan pelkällä kartanluvulla. Pistemäisillä kohteilla ei ole nollarastia, mikäli 
oikealla kohteella on rastilippu. Nollarasti leimataan kilpailukortin Z ruutuun.



Kilpailun maksimisuoritusaika
Elit-sarjan maksimisuoritusaika lähdöstä maaliin on 114 min (1 h 54 min). Maksimiaika on
merkitty karttoihin. Määräajan ylityksestä jokainen alkava viisi (5) minuuttia aiheuttaa 
yhden pisteen vähennyksen.

A-, HD17- ja HD13-sarjoissa ei ole maksimiaikaa. Maalissa on oltava kuitenkin ennen 
sen sulkeutumista klo14.

Maali
PreO-maalissa toimitsija kirjaa maaliajan kilpailukorttiin. Tämän jälkeen kilpailija siirtyy 
suoraan aikarasteille. Maali sulkeutuu klo 14.00. Aikarastien suorittamisen jälkeen 
kilpailija toimittaa kilpailukortin tuloslaskentaan.

Aikarastit
Kaksi asemaa ( HD13/17 ja A sarja yksi asema) välittömästi maaliintulon jälkeen. 
Odottakaa vuoroanne nauhan takana, kunnes “seuraava” kutsulla siirrytte aikarastille.

Asemilla on 6 rastilippua, ei nollavaihtoehtoa. Molemmilla asemilla 3 tehtävää. Kartat on 
nidottuna ja kansilehdellä varustettu. Kansilehden saa kääntää kun toimitsija antaa luvan 
”aika alkaa nyt”. Vastausvaihtoehdot (Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo ja Foxtrot) on 
muistinvirkistykseksi kartan alaosassa. Tehtävät suoritetaan mahdollisimman nopeasti (ja
mieluimmin oikein) ns. tempo-mallilla eli kaikki kolme tehtävää peräjälkeen, yksi 
kokonaisaika. Väärästä vastauksesta 60 sekunnin lisäaika.
Maksimi suoritusaika on 90 sekuntia. Toimitsija ilmoittaa kun 80 sekuntia on kulunut. 
Vastaamiseen käytetty kokonaisaika sakkoineen ratkaisee tasapisteiden sattuessa. 
Aikarasteilta ei lasketa pisteitä lopputuloksiin. Aikarastit ratkaistaan istuen (ei pöytää).

Mallirastit
Kilpailukeskuksessa on sekä PreO mallirata että malliaikarasti.

Virkistäytyminen ja yleisöaikarasti
Maalissa on tarjolla sauna ja uintimahdollisuus sekä buffetti. 

Maaliin tulleet kilpailijat voivat seurata muiden kilpailjoiden aikarastitoimintaa. Muistakaa:
kilpailijan suorituksen aikana pitää olla hiljaa eikä tehtävistä pidä seurannan aikana 
muutenkaan keskustella paljastavasti.

Palkinnot
Elit-sarjassa palkinnot jaetaan viidelle parhaalle. A- ja HD17-sarjoissa palkitaan voittajat. 
HD13 –sarjassa palkitaan viisi parasta.  Lisäksi arvotaan palkintoja kaikkien kilpailijoiden 
kesken.

Vastuu
Kisan järjestäjä ei vastaa kilpailijan tai avustajan ulkopuolisille aiheuttamista tai itseä 
kohdanneista vahingoista.

Kartanluvun riemua!

Kokemäen Kova-Väki


