
KESKI-SUOMEN ALUEEN ORAVAPOLKUKILPAILU 
Nuoriso-cupin 1. osakilpailu 

 

Viitasaaren Kymönkoskella 20.6.2011 alkaen klo 18.00 

1. Toimihenkilöt 

Kilpailun johtaja  Timo Huikari 
Ratamestari   Tero Leppämäki 
Valvoja   Eino Rantala SaPu 
Tuomarineuvosto  Ilpo Liimatainen SaPu (pj.), Minna Truhponen JRV, Satu Korhonen XE4 
 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä lisättynä järjestäjien antamilla ohjeilla. 
 

2. Kilpailumaasto  

Kilpailumaasto on hyväpohjaista kangasmaastoa, jossa on runsas polku- ja metsätieverkosto - erityisesti nuorempien radoilla.  
Näkyvyys ja kulkukelpoisuus ovat hyvät. Vanhempien radoilla on suunnistuksellisia haasteita korkeuserojen sekä pienipiirteisten 
maastonosien myötä. 

Radat on pyritty laatimaan pituudeltaan ja vaativuudeltaan kunkin ikäryhmän keskimatkan ohjeaikojen mukaisesti. 

3. Kartta 

Kaikissa sarjoissa tulostettu suunnistuskartta, käyräväli 5 m, koko A5 (H/D8RR- ja H/D12) A4(muut), mittakaava 1:10 000, 
päivitetty 06/2011. Alueesta ei ole aiempaa suunnistuskarttaa. 

Rastimääritteet on painettu karttaan. Ei erillisiä rastimääritteitä.   

4. Sarjatiedot 

Sarja Kilpailijoita Pituus Rasteja  Palkitaan 

D8RR  1,53/1,97   5  kaikki 

H8RR  1,53/1,97   5  kaikki 

D10RR  1,53/1,97   5  kaikki 

H10RR  1,53/1,97   5  kaikki 

D12TR  1,73   6  3 

H12TR  1,73   6  3 

D12  1,73   6  3 

H12  1,73   6  3 

D13  2,29   6  3 

H13  2,49   6  3 

D14  2,83   6  3 

H14  3,11    7  3 

D16  4,07   8  3 

H16  4,58 10  3 

5. Viitoitukset ja niiden värit 

Lähtöpaikalle on viitoitus sinisellä kuitunauhalla, matkaa n. 600m. Viimeiseltä rastilta on RR -viitoitus maaliin - maastossa 
yhtenäinen maassa kulkeva valkoinen nauha. 



6. WC, pukeutuminen ja peseytyminen 

Vessat, pukeutuminen ja suihkut ovat kilpailukeskuksessa (Kymönkosken koulu). 

7. Kilpailunumerot ja emit -tarkastuskortit 

Kilpailussa käytetään numeroita, jotka löytyvät kilpailukeskuksen info –pisteen luota – samoin hakaneulat. Emit -
tarkastuskortteja on saatavilla sekä kilpailukeskuksessa että lähtöpaikalla. Lisää kynällä emit -tarkastuskortin taakse emit -kortin 
numerosi. Kilpailunumerot kerätään pois maalissa. 

8. Lähtö  

Lähtöön matkaa n. 600m. K-piste lähdössä! Ensimmäinen lähtö klo 18.00. Tarkista EMIT -kilpailukortin toiminta mallirastilla 
ennen siirtymistä lähtöpaikalle. 

Lähtöön kutsutaan viisi (5) minuuttia ennen lähtöä. Kartan saa lähtöhetkellä. 12 vuotiaat ja nuoremmat saavat kartan minuuttia 
ennen lähtöä. RR – sarjalaiselle opastaja antaa kartan 2 min ennen lähtöä, varmistaa kartan suuntauksen maaston mukaan, 
näyttää kartasta lähdön sijainnin, näyttää mallirastin, sekä näyttää viitoituksen alun.  

Lisäksi H/D8RR-sarjoissa reitti on mahdollista kiertää saattajan kanssa. Lähtöajat ovat sarjan lopussa ja he eivät voi sijoittua AM-
mitaleille. Jokainen RR -radan kiertänyt palkitaan. 

9. Rastit, leimaus ja maali 

Leimasin on kiinnitetty mallirastin mukaisesti pystyssä tai maassa olevaan puuhun tai rastipukkiin (mallirasti kilpailukeskuksessa). 
Rasteilla on 1 leimasin. Viimeinen rasti on yhteinen sekä RR -radalla että tavallisilla radoilla. 

Käytössä on Emit -leimaus. Mahdolliset muutokset Emit-kortin numerossa ym. hoidetaan kilpailuinfossa ennen siirtymistä 
lähtöpaikalle. Vuokratut Emit-kortit ovat lunastettavissa kilpailuinfosta ja vuokrakortti on palautettava infoon heti kilpailujen 
jälkeen. Palauttamattomasta kortista peritään uuden hinta. Emit-kortin toimivuuden voi testata mallirastilla. 

Käytössä maalileimaus eli LEIMATKAA MAALISSA! 

10. Kielletyt alueet 

Piha-alueet ja viljellyt alueet ovat kiellettyjä alueita, joilla liikkuminen johtaa suorituksen hylkäämiseen. 

11. Keskeyttäneet 

Keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa.  

12. Ensiapu  

Ensiapupiste kilpailukeskuksessa. 

13. Tulokset 
 
Palkinnot jaetaan tulosten selvittyä. Jokaisessa sarjassa kolmelle parhaalle AM -mitalit, lisäksi RR-sarjoissa palkitaan kaikki 
osallistujat. Tulokset kilpailukeskuksessa ja kilpailun jälkeen http://www.viitasaarensuunta.net/.  
 

14. Kahvio 
 
Kilpailukeskuksessa ei ole kisakahviota, mutta Kymönkosken kyläkauppa (koulun läheisyydessä) palvelee noin klo 20 saakka. 
Leirille jääville tarjoillaan iltapala heti majoittumisen jälkeen, muiden on mahdollista käydä iltapalalla vaikka Viitasaaren ABC -
liikenneasemalla. 
 

Suunnistuksen riemua ja menestystä! 

http://www.viitasaarensuunta.net/

