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Säännöt 
Kilpailussa noudatetaan IOF:n tarkkuussuunnistussääntöjä 2018 (http://orienteering.org/trailorienteering/ 
rules/) sekä järjestäjien antamia ohjeita. 
 
Toimihenkilöt 
Kilpailunjohtaja Tuomo Markelin, 050 599 5282 
Ratamestari Sami Torstila 
Toimitsijakoordinaattori Aarto Hirvi 
Valvoja Petteri Suominen, HPV 
Tuomarineuvosto: Anna Jacobson (pj), Pentti Koponen ja Pinja Mäkinen 
 
Kilpailukeskus  
Solvallan Urheiluopisto, Nuuksiontie 82, Espoo. Parkkipaikat: Solvallan Urheiluopiston parkkipaikka, 
Luontokeskus Haltian parkkipaikka sekä Swinghillin parkkipaikka. Invapaikat ylös urheiluopiston parkki-
alueelle ajettaessa mäen päällä vasemmalla sekä luontokeskuksen edessä. 
 
Kartta ja maasto 
Sprinttisuunnistuskartta 1:4000 / 2 m / uudelleenkartoitus 2017 Lauri Kontkanen. Maastona urheilupuiston 
kovapohjaiset ulkoilureitit, ei jyrkkiä mäkiä. 
 
Lähtö 
Lähtö sijaitsee Solvallan Urheiluopiston huoltorakennuksen luona, juuri ennen opiston pysäköintialuetta. 
Ensimmäinen lähtö n. klo 13. Lähtöön siirrytään omaan tahtiin (edeltävän HPV:n PreO-kilpailun maalista). 
 
Numerolaput 
HPV:n normaalikilpailuun osallistuvat käyttävät samaa numerolappua. Pelkästään TempO-kilpailuun osal-
listuvat noutavat numerolapun lähdöstä. 
 
Avustajat 
Ei avustajia järjestäjien puolesta. Omaa avustajaa saa käyttää. 
 
Kilpailun kulku 
Kilpailu alkaa lähtöön saapumisjärjestyksessä. Lähdön toimitsija ohjaa kilpailijan ensimmäisen TempO-
aseman odotuspaikalle. Kilpailussa on kahdeksan viiden tehtävän ja kuuden lipun asemaa. Rastiliput 
nimetään vasemmalta oikealle käyttäen aakkosia: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. Mikäli ky-
seessä on ns. nollarasti, eli mikään lipuista ei ole oikeassa paikassa, vastaus on Zero. Tällöin mikään 
lipuista ei aluekohteilla ole viittä metriä lähempänä rastiympyrän osoittamasta paikasta ja pistemäisillä 
kohteilla lippu on vähintään 135 astetta eri puolella kuin rastimääritteissä on esitetty.  
 



Asemalle saapuessaan kilpailija ojentaa kilpailukorttinsa toimitsijalle. Sen jälkeen toimitsija ohjaa kilpaili-
jan paikoilleen ja antaa hänelle karttanipun, jota ei vielä saa avata. Toimitsija esittelee maastossa näkyvät 
rastiliput ja varmistuttuaan, että kilpailija näkee ne kaikki, ilmoittaa tehtävien ratkaisuajan alkavan ja 
käynnistää ajanoton. Kilpailija kääntää ensimmäisen tehtäväkartan auki, ilmoittaa kuuluvaan ääneen mie-
lestään oikean lipun käyttäen em. aakkosellisia nimiä, kääntää seuraavan tehtäväkartan auki, ilmoittaa 
ratkaisun ja niin edelleen, kunnes kaikki tehtävät on ratkaistu. 
 
Enimmäisratkaisuaika on 150 sekuntia per asema. Kokonaisaikaan lisätään 30 sekuntia jokaisesta vää-
rästä vastauksesta. Toimitsijat kirjaavat kilpailijan vastaukset ja käytetyn ajan kilpailukortille. Kilpailijalla 
on oikeus tarkistaa listaan kirjoitetut vastaukset ja ajan ennen kuin hän poistuu asemalta. 
 
Maali 
Kilpailu päättyy, kun viimeinen tehtäväasema on ratkaistu. Sen jälkeen kilpailija tuo välittömästi kilpailu-
korttinsa takaisin lähtöön ja antaa sen tulospalvelun toimitsijalle. On luonnollisesti kiellettyä keskustella 
kilpailusta sellaisen kilpailijan kanssa, joka ei vielä ole aloittanut omaa kilpailuaan. 
 
Tulokset 
Kilpailun voittaa pienimmän kokonaisajan saavuttanut kilpailija ja seuraavat sijat jaetaan aikajärjestykses-
sä. Tulokset tulevat näkyville kilpailukeskuksen tulospalveluun ennen palkintojen jakoa ja myöhemmin 
www.trailo.fi-sivustolle 
 
Valitukset ja vastalauseet 
Valitusaikaa on 10 min siitä, että viralliset tulokset on julkaistu kilpailukeskuksessa. Vastalauseet 
tulee toimittaa kirjallisena jurylle viimeistään 15 min sen jälkeen kun järjestäjä on tiedottanut 
päätöksestään valituksen suhteen. Vastalauseesta kerätään 50 euron maksu (maksetaan valvojalle 
käteisellä). Maksun saa takaisin, jos jury hyväksyy vastalauseen. Jos useampi kilpailija allekirjoittaa 
vastalauseen, kerätään kaikilta 50 euron maksu. 
 
Palkinnot  
Palkintojen jako on noin kello 16:15. Elit-sarjassa palkinnot jaetaan kolmelle parhaalle ja A-sarjassa voit-
tajalle. 
 
Lisätiedot 
Lisätietoja antavat kilpailunjohtaja Tuomo Markelin (050 595 5282), toimitsijat sekä kokeneet kanssakil-
pailijat. 
 

 
 

Hyvää kilpailua! 
 

Helsingin Suunnistajat 

http://www.trailo.fi-sivustolle/

