
KILPAILUKUTSU 
FinTrailO Esikisa Turussa perjantaina 30.3.2018 

 

Turun Metsänkävijät järjestää yhdistetyn PreO- ja TempO-kilpailun. 

 

Sarjat:  E-sarja ja A-sarja. 

E-sarjaan osallistuvalla suomalaista seuraa edustavalla kilpailijalla on oltava voimassa 

oleva suunnistuksen kilpailulisenssi. A-sarjaan voi ilmoittautua myös 

kuntosuunnistaja ilman lisenssiä. A sarjassa helpompi rata, soveltuu hyvin lajiin 

tutustumiseen. Kaikki kilpailijat, sukupuolesta, iästä ja liikuntakyvystä riippumatta, 

kilpailevat samassa vaativuustason mukaisessa sarjassa. 

 

Ilmoittautuminen ja osanottomaksut: 

Viimeistään torstaina 22.3.2018 IRMA-palvelun kautta tai sähköpostilla osoitteella 

fintrailo@tume.fi . Sähköpostilla ilmoittautuessa ilmoitettava kilpailijan nimi, 

mahdollinen seura, sarja ja emit-kortin numero. Mikäli emit-kortin numeroa ei 

ilmoiteta ilmoittautumisen yhteydessä järjestäjä varaa kilpailijalle vuokrakortin. 

Maksut E-sarjassa 15 € ja A-sarjassa 10 €. Emit-kortin vuokra 5 € (joka kattaa kaikki 

Turussa ajalla 30.3.-2.4.2018 järjestettävät tarkkuussuunnistuskilpailut). Maksu 

Irman kautta tai käteisellä kilpailupaikalla. 

 

Opastus:  Kilpailukeskus sijaitsee osoitteessa Rykmentintie 51, Turku. Opastus kilpailu- 

keskukseen Eteläkaaren ja Rykmentintien risteyksestä. 

 

Lähdöt:  PreO-radalle klo 13.30 alkaen väliaikalähtönä, lähtö kilpailukeskuksessa. 

TempO-asemat välittömästi PreO-radan maalin jälkeen. Viimeiseltä TempO-asemalta 

kilpailukeskukseen noin 300 m. PreO-radalla ei ole erillistä aikarastia. 

 

Kartta ja maasto:  

Sprinttisuunnistuskartta 1:4000 / 2 m. Kartta ajantasaistettu tammikuussa 2018. 

Kartoittaja Juha Hiirsalmi. Kulkureitit kestopäällysteisiä teitä ja piha-alueita sekä 

hiekkapintaisia ulkoilureittejä. Maasto kaupungin lähiön avokalliomaastoa, jossa 

kohtuullisen hyvä näkyvyys ja paikoin runsaatkin korkeuserot. 

 

Radat ja tuloslaskenta: 

E-sarjassa noin 25 PreO-tehtävää ja kolme viiden tehtävän TempO-asemaa. 

A-sarjassa noin 20 PreO-tehtävää ja kaksi viiden tehtävän TempO-asemaa. 

Kilpailijan tulos = [(PreO:n maksimipistemäärä – Kilpailijan pisteet) x 30 sekuntia] + 

TempO:n suoritusaika + TempO:n virheet x 30 sekuntia] 
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Leimaus:  PreO-osuuden ajanotto emitillä. Rastien leimaus pihtileimasimilla. Omien leimasinten 

käyttö on sallittu. Järjestäjällä on lainattavia leimasimia. 

 

Avustajat:  Oman avustajan käyttö on sallittua. Avustaja saa auttaa vain kulkemisessa ja 

leimaamisessa, ei tehtävien ratkaisemisessa. Järjestäjällä avustajia parissa isommassa 

ylämäessä. 

 

Kilpailukeskus:  

Ispoisten uimarannalla Turun Avantouimarien saunan kokoustilassa. Pysäköinti 

uimarannan parkkialueella, jonka täyttyessä läheiselle hiekkakentälle, josta 

kilpailukeskukseen noin 400 m. 

 

Toimihenkilöt: 

Kilpailunjohtaja  Rauli Helkkula 

Ratamestarit  Henni Hiirsalmi, PreO 

Ville Hiirsalmi, TempO 

Valvoja  Anni Lumiainen, MS Parma 

 

Lisätiedot: FinTrailO:n nettisivuilla https://www.tume.fi/fintrailo2018/ 

 

 

TERVETULOA!  Turun Metsänkävijät ry. 

https://www.tume.fi/fintrailo2018/

