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Lapin AM-sprintti 15.8.2020 

Kilpailuohjeet 

 

1. SÄÄNNÖT 

 
Kilpailuissa noudatetaan SSL:n suunnistuksen lajisääntöjä ja Lapin Suunnistus ry:n järjestelyohjeita. Kilpailu 
on avoin muiden alueiden suunnistajille. 
 

2. TOIMIHENKILÖT 

 
Kilpailunjohtaja: Tero Taulavuori, p. 040 8481665, taulavuori<at>kotikone.fi 
Ratamestarit: Tero ja Arttu Taulavuori 
Valvoja: Lauri Mustonen, AlatPi 
Tulospalvelu: Markus Palokangas, Tuula Aho 
Tiedottaja ja kuulutus: Risto Luodonpää, p. 040 820 1781 
Info: Heidi Tolvanen, tolvanen.heidi<at>gmail.com 
Tuomarineuvosto: pj. Marko Vapa, S-2000, Aino Rantala, OH ja Mikko Tilja, LapVe 
 
3. KILPAILUKARTTA 
 
Sprinttisuunnistuskartta. Venla Taulavuori v. 2020. Mittakaava 1:4000, käyräväli 2 m. Kartan koko on A4 kai-
kissa sarjoissa. Kartat ovat muovikotelossa. 
 
4. MAASTO 
 
Kilpailu on tyypiltään kaupunkisprintti sisältäen kortteli- ja puistoalueita. Radoilla noin 65 % on asfalttia tai 
kovapohjaista pintaa sekä 35 % nurmikkoalueita ja metsäistä polkua, joka on osin vähän kuljettua. Suunnis-
tusnappulat tai pitäväpohjaiset lenkkikengät ovat suositeltavat jalkineet. 
 
Tien ylityksissä ei ole liikenteen pysäyttäjiä, joten niissä on syytä noudattaa varovaisuutta. Isomman tien yli-
tys on kolmessa paikassa suojateillä ja ne on ylitettävä kartioiden välistä. 
 
5. KIELLETYT ALUEET 
 
Kilpailualue sisältää sprinttisuunnistukselle tyypillisiä kiellettyjä kohteita kuten esimerkiksi yksityiset piha-
alueet ja ylipääsemättömät aidat. Kilpailijoiden kulkua näiden alueiden läheisyydessä valvotaan ja sääntörik-
keestä seuraa hylkäys. Alla olevassa kuvassa on esitetty mallirastivälit, joissa on tyypillisiä kiellettyjä kohteita 
ja erilaisia reitinvalintoja. kielletyt kohteet on esitetty Suunnistusliiton nettisivuilla, LINKKI. 
 

 

https://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/saannot-ja-ohjeet/sprinttisuunnistuksen-kielletyt-kohteet/
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Kilpailualueella kulkeminen on kielletty kilpailun päättymiseen saakka la klo 14. Kilpailualue on esitetty alla 
olevassa kuvassa. 
 

 
 
6. KILPAILUAINEISTO 

 
Kilpailunumerot ja hakaneulat ovat kilpailukeskuksessa infon läheisyydessä sijaitsevassa narussa. Samassa 
paikassa ovat myös Emit-tarkistusliuskat. 
 

Rastimääritteet on painettu kilpailukarttaan. Erillisiä rastimääritteitä ei ole. Rastikoodit on painettu karttaan 
myös rastinumeron viereen. Osassa rastiympyröitä on käytetty kohdistuspistettä selkeyttämään rastin sijain-
tia, jos rasti on esimerkiksi aidan sisäkulmassa. Rastipisteet ovat selkeitä. 
 
7. LÄHTÖ 
 
Henkilökohtaisen kilpailun ensimmäinen lähtö on klo 13.00. Matkaa lähtöön on n. 250 m. Ole varovainen tien 
ylityksessä. Lähtöön on sinikeltainen viitoitus..    
 
Lähtijät kutsutaan lähtöön 4 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Kartoille siirrytään 1 minuutti ennen lähtöä. Kartta 
otetaan lähtöhetkellä. 
 
Lasten sarjojen (H/D 12-14) lähtö sijaitsee aikuisten lähdön yhteydessä. Emit-kortin nollaus ja tarkistus ta-
pahtuu kuten aikuisilla. Kartta jaetaan näissä sarjoissa minuuttia ennen lähtöhetkeä. Lähdössä on opastaja. 
 

8. SARJAT JA MATKAT 

      
Sarja matka   Sarja matka 
_____________________________________________________ 
H21A 3,6 km   D21A 3,2 km  

H40 3,2 km   D40 3,1 km 

H50 3,2 km   D50 3,1 km 

H60 3,1 km   D60 2,4 km 

H70 2,4 km   D70 1,8 km 

H20 3,2 km   D20 3,1 km 

H18 3,2 km   D18 3,1 km 

H16 3,1 km   D16 2,4 km 
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H14 2,4 km   D14 1,8 km 

H12 1,5 km   D12 1,5 km 

Kunto 2,4 km 

K-pisteelle on viitoitus lähtökarsinasta. Matkaa K-pisteelle on 45 m. 

9. RASTIT JA LEIMAUS 
 
Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Jokainen kilpailija on velvollinen tarkistamaan, että käytössä 
on sama Emit-numero kuin lähtölistassa. Mallirasti, jossa voi tarkistaa Emit-kilpailukortin toiminnan, sijaitsee 
kilpailukeskuksessa.  
 
Vuokrattavat Emit-kortit ovat noudettavissa infossa, jonne kortti tulee myös palauttaa. Emit-vuokra 2 € mak-
setaan infoon kortin noudon yhteydessä. Palauttamattomasta Emit-kortista veloitetaan 90 €. 
 
10. MAALI 
 
Kaikilla sarjoilla on sama maali. Maali sijaitsee 750 m päässä kilpailukeskuksessa. Maalilta on sinikeltainen 
viitoitus kilpailukeskukseen. Huoltajat voivat tulla viitoitusta pitkin maalille. 
  
Ajanotto päättyy maalileimaukseen. Maalileimauksen jälkeen siirrytään leimantarkistukseen. Tulokset julkais-

taan reaaliajassa osoitteessa http://live.oriento.fi/#/competitions ja ne löytyvät seuran nettisivuilta niiden 

valmistuttua. Erillistä tulostaulua ei ole. 
 

11. KESKEYTTÄNEET 
 
Keskeyttäneet ilmoittautuvat maalissa. 
 

12. PALKINNOT 
 
Henkilökohtaisen kilpailun sarjan H/D21 ja nuorempien palkintojen jako suoritetaan noin klo 14.30. Miesten 
ja naisten pääsarjoissa jaetaan mitalit parhaille lappilaisille ja kunniapalkinnot kolmelle parhaalle suunnista-
jalle. Sarjoissa H/D16 ja sitä nuoremmat jaetaan AM-mitalit kolmelle parhaalle. Kaikki alle 12-vuotiaat palki-
taan kunniapalkinnoilla. 
 

13. PESU JA WC 
 
WC-tilat sijaitsevat Rantakartanon tiloissa. Pesua ei ole järjestetty. 
 

14. ENSIAPU 
 
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. Ensiavun puhelinnumero on +358 (0)50 3545 265. Vakavammissa ta-
pauksissa yhteys yleiseen hätänumeroon 112. 
 

17. RAVINTOLA 
 
Kilpailukeskuksen kahviossa on myynnissä kahvia, mehua, leivonnaisia ja makkaraa. Käteismaksu. 
  
18. MUKSULA 

 

Muksulaa ei ole.  
 

19. PAIKOITUS JA LIIKENNEJÄRJESTELYT 
 

Ajoneuvojen pysäköinti on Rantakartanon pihalle, Mäkikalliontie 2, 95420 Tornio. Sijainti LINKKI. 
 
Kiitämme Tornion kaupunkia ja alueen talonyhtiöitä yhteistyöstä. 

Tervetuloa, Alatornion Pirkat ry 

http://live.oriento.fi/#/competitions
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=7304414.426526392&e=372161.87214994297&title=Rantakartano&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D

