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KILPAILUOHJEET 

Kilpailun johto 

Kilpailun johtaja Pentti Kumara 

Ratamestari  Markku Vesisenaho 

Kilpailun valvoja Markku Törmä,  KannUra 

Tulospalvelu  Aki Aunola 

Tuomarineuvosto 

Kilpailumaasto 

Kilpailumaasto on monivivahteinen. On nopeakulkuisia vanhoja pellonpohjia, hyväpohjaista 
kalliomaastoa, kivikkopohjaista kangasmaastoa sekä rakkakivikoita (pirunpeltoja), jotka kannattaa 
kiertää varsinkin, jos on märkä keli. Kallioilla on kohtuullisen suuria jyrkanteitä. Korkein jyrkänne 
on nauhoitettu vahinkojen välttämiseksi. 

Kilpailukartta ja rastimääritteet 

Tulostekartta 05/2013, mittakaava on 1:10000, käyräväli 2,5 m. Kartta on nähtävissä lähtö- ja 
vaihtoalueella. Rastimääritteet on painettu karttoihin. Kartat ovat muovikoteloissa. 

Osuuksien pituudet 

H/D 10 RR  1,8 km 

H/D 10-12TR  1,2 km 

D13-16  2,2 km 

D21A  4,3 km 

D21C  2,5 km 

D150  2,9 km 

H13-16  2,7 km 

H21A  5,8 km 

H21B  4,6 km 



H150  3,9 km 

H180  3,5 km 

H200  2,9 km 

Osuuksiin sisältyy viitoitusta 270 m 

Sarjat D10-12 ja H10-12 

Ensimmäinen ja toinen osuus ovat tukireittiosuuksia, joissa on hajonta. Viimeinen osuus on RR-
osuus ilman hajontaa. 

Lähtö 

Lähtö tapahtuu yhteislähtönä porrastetusti. 

Klo 11.00 H21A, H150, H13-16,  D21A, D21C 

Klo 11. 10  H21B, H180, H200, D150, D13-16, D10-12TR/RR, H10-12TR/RR 

Kilpailijat tulevat lähtöalueelle emit-nollauksen kautta. Emit-numerot on pitänyt ilmoittaa 
etukäteen. Varmistakaa, että teille on ilmoitettu oikea emit-numero. Lähdössä/vaihdossa ei emit-
numeroita enää tarkasteta. 

Vaihto 

Vaihtoon menevän suunnistajan emit-kortti nollataan vaihtoalueen portilla. 

Vaihtoon tuleva suunnistaja tekee maalileimauksen ja luovuttaa kartan toimitsijalle, minkä jälkeen 
hän etenee karttatelineelle ja ottaa joukkueensa seuraavan osuuden kartan ja luovuttaa sen 
vaihtopuomilla seuraavan osuuden viestinviejälle. Väärän kartan ottanut hylätään. Tarkistakaa 
kartassa olevasta numerosta, että otatte oikean kartan. 

Vaihtoalueen toimitsijalta saa kartan siinä tapauksessa, että oman joukkueen kartan on joku muu 
joukkue ottanut epähuomiossa. 

Vaihtoon tullut kilpailija menee vaihdon suoritettuaan emit-tarkastukseen. 

Jos leimantarkastuksessa saadaan hylkäysesitys, kilpailija siirtyy itkumuurille, jossa tilanne 
selvitetään. Jos esitys todetaan aiheelliseksi, joukkue hylätään. TR- ja RR-sarjoissa joukkuetta ei 
hylätä puuttuvan tai väärän leimauksen vuoksi, vaan joukkue saa 10 minuutin sakkoajan jokaisesta 
virheestä. 

Kilpailunumerot kerätään leimantarkastuksen jälkeen. 

Maali 

Jokainen kilpailija tekee maalileimaksen vaihtoon/maaliin saavuttuaan. Järjestys määräytyy 
maaliviivan ylityksestä. Keskeyttäneen kilpailijan on ehdottomasti tultava maalin ja 
leimantarkastuksen kautta. 



Maali suljetaan klo 16.00. 

Yhteislähtö 

Yhteislähdöstä ja vaihdon sulkemisesta ilmoitaan kuulutuksella. Myös keskeyttäneiden 
joukkueiden loput kilpailijat voivat lähteä maastoon yhteislähdössä. 

Juoksujärjestys 

Juoksujärjestys ilmoitetaan IRMAssa 7.5. klo 18 mennessä. Sairastapauksessa henkilövaihdoksen 
voi tehdä kilpailupäivänä klo 10.15 mennessä infopisteessä. 

Emit 

Kilpailijan emit-kortin tiedot on luettavissa ennakkoon IRMAssa sekä kilpailupaikan 
ilmoitustaululla. Tarkista, että olet ilmoittanut oikean emit-numeron. Kilpailupaikalla virheelliset 
emit-numerot korjataan infossa. 

Tarkistusliuskoja löytyy numerolapputelineen vierestä. Siihen merkitään joukkueen numero ja 
osuusnumero. 

Järjestäjältä voi vuokrata emit-kortin. Vuokra on 5 euroa. Palauttamatta jääneestä kortista 
peritään 60 euroa. 

Kilpailunumerot 

Kaikki joukkueet käyttävät kilpailunumeroa, mikä kiinnitetään rintaan. Numerolaput on kiinnitetty 
joukkueittain yhteen ja ne löytyvät tulostaulun vierestä. 

Numerolaput on painettu eri värein osuuksittain: 

1. osuus; valkoinen pohja, musta numero 
2. osuus; valkoinen pohja, punainen numero 
3. osuus H21 A-sarjassa; valkoinen pohja, sininen numero 

Ankkurit; keltainen pohja, musta numero 
 

Numerolaput kerätään maalissa pois. Palauttamatta jääneestä numerosta peritään 10 euron 
maksu joukkueen edustamalta seuralta. 
 
Karttojen palautus 
Kartat kerätään maalissa ja ne palautetaan yhteislähdön jälkeen. Siitä ilmoitetaan kuulutuksella. 
 
Tulokset 
Tulokset on luettavissa kilpailun aikana tulostaululla ja kilpailun jälkeen Sievin Sisun kotisivulla. 
 
Palkinnot 
TR-/RR –sarjoissa palkitaan kaikki tuloksen saaneet joukkueet. Muissa sarjoissa sarjan 3 parasta 
joukkuetta. 



Pääsarjojen voittajajoukkueille (H21A ja D21A) Keskipohjanmaa-lehti sponsoroi 5 vuorokauden 
majoituspaketin Vuokatissa. 
Palkintojen jaosta ilmoitetaan kuulutuksella. 
Sarjoissa H21A, H21B ja D21A on kiertopalkinto. 
 
Paikoitus 
Myöhäisestä ”kesän” tulosta johtuen pelloille ei voi pysäköidä. Pysäköintipaikkoina on 
kisakeskuksen läheisyydessä olevat Sievin Lomamajojen omistamat mökkipihat sekä talojen pihat. 
Kävelymatkaa kisakeskukseen on enimmillään reilu kilometri. Pysäköintimaksu on 2€. 
 
Ravintola 
Ravintola on kisakeskuksen ytimessä Tarjolla makkaraa, kahvia yms. 

 
Pesu ja WC 
Maasto-olosuhteissa. Pesupaikalla lämmin vesi. 
 
Ensiapu 
Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa. 
 
Onnistumisen elämyksiä toivottaen 
 
Sievin Sisu 

 


