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Kilpailuohjeet 

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita. 

Toimihenkilöt 

Kilpailunjohtaja  Tapani Heikkuri, p. +3540 8420 685 

Valvoja   Lauri Mustonen 

Ratamestari   Antti Kalapudas 

Tulospalvelu   Markus Palokangas, p. +358400 969 967  

Info  Tuula Aho, tuula.aho<at>alatornionpirkat.com  

Ensiapu  Heidi Tolvanen, p. +35850 354 5265 

Tuomarineuvosto Tuomas Pussila, S-2000, pj., jäsenet Marita Väärälä, OH ja Lea Pirttilä, OH 

 

Kilpailukeskus ja paikoitus 

Kilpailukeskuksena toimii Lautamaan kyläyhdistyksen kotakahvio, osoite Lautamaantie 1362, Tornio. Paikoi-

tus on kilpailukeskuksen läheisyydessä ja tarvittaessa Lautamaantien varrella. Olkaa erityisen varovaisia 

tiellä liikkuessanne, vaikka tiellä on väliaikainen nopeusrajoitus 30 km/h.  

Kilpailutoimisto / info 

Kilpailutoimisto on kodalla ja se avataan klo 9.30. Vuokrattujen emitag-korttien nouto infosta (2 €/kpl), 

maksu käteisellä. Palauttamattomasta Emitag-kortista peritään 95 euroa. 

Kilpailukartta 

Kartta tulostekartta 01/2018, käyräväli 2,5 m, mittakaava 1:5000. Kartan koko on A4. Mallikartta on nähtä-

vissä lähdössä. Rastien koodit ovat kartassa rastinumeron perässä. 

Kilpailumateriaalit 

Kilpailunumerot kiinnitetään sekä henkilökohtaisessa että viestikilpailussa VASEMPAAN reiteen. Omat ha-

kaneulat! Numerot ovat noudettavissa infosta. Viestin numerolaput jaetaan infosta vasta henkilökohtaisen 

kilpailun jälkeen sekaannusten välttämiseksi. Kilpailunumerot palautetaan infoon! 

Maasto ja urasto 

Kilpailumaasto on loivapiirteistä metsämaastoa, jonka läpi kulkee kuntohiihtolatu. Korkeuserot ovat mak-

simissaan n. 20 m. Leveää luistelu-uraa on n. 3 km, kapeaa luistelu-uraa n. 1 km ja lanattua moottorikelk-

kauraa n. 9 km. Lähinnä peltoaukeilla voi olla ylimääräisiä kelkkauria. 

Rastit ja leimaus 

Kilpailussa käytetään Emitag-leimausta. Rastit ovat uran laidassa, pääsääntöisesti ripustettuna puihin. Rasti-

lippu roikkuu rastin alapuolella. Kilpailukeskuksessa on mallirasti, jolla voi testata Emitag-kortin toimivuut-

ta. 

Suksien voitelu ja testaus ja verryttelyladut 

Kilpailukeskuksessa ei ole mahdollisuutta voidella suksia sisätiloissa. Suksien testaus ja verryttely ovat läh-

dön vieressä kuntoladun pätkällä, Lautamaantien viereisellä kelkkauralla sekä maali- ja vaihtovaihtoalueen 

vieressä olevalla lyhyellä lenkillä. 
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Pakkasraja on -18’C, joka mitataan kisakeskuksessa. Kilpailu voidaan siirtää tai perua jo pe-iltana ennusteen 

pohjalta. Lopullinen päätös tehdään varhain lauantaiaamuna ja tiedotetaan välittömästi mm. nettisivulla. 

Sprintin sarjat (suluissa nuorten osalta Norrbottenin SkidO-cupin sarjajako) ja matkat 

Sarja Linnuntietä / lyhintä reittiä Sarja Linnuntietä / lyhintä reittiä 

H21 3,3 / 5,5 km  D21 3,0 / 4,6 km 

H35 3,0 / 4,6 km  D35 2,4 / 3,8 km 

H45 3,0 / 4,6 km  D45 1,8 / 2,6 km 

H55 2,4 / 3,8 km  D55 1,8 / 2,6 km 

H65 1,8 / 2,6 km  D65 1,2 / 1,6 km 

H75 1,2 / 1,6 km   D75 1,2 / 1,6 km   

H20 3,0 / 4,6 km  D20 2,4 / 3,8 km 

H17(18) 2,4 / 3,8 km  D17(18) 2,4 / 3,8 km 

H15(16) 1,8 / 2,6 km  D15(16) 1,8 / 2,6 km 

H13(14) 1,2 / 1,6 km  D13(14) 1,2 / 1,6 km 

H11(12) 1,2 / 1,6 km  D11(12) 1,2 / 1,6 km 

H21C 1,8 / 2,6 km 

 

Parisprintin sarjat ja matkat  

Sarja Matka, linnuntietä Sarja Matka, linnuntietä 

H21 2,3 – 2,4 km  D21 1,9 – 2,0 km 

H80 2,3 – 2,4 km  D80 1,9 – 2,0 km 

H100 1,9 – 2,0 km  D100 1,8 – 1,9 km 

H120 1,9 – 2,0 km  D120 1,8 – 1,9 km 

H140 1,8 – 1,9 km   D140 1,5 – 1,6 km 

H35 1,9 – 2,0 km  D35 1,8 – 1,9 km 

H30 1,5 – 1,6 km  D30 1,5 – 1,6 km 

H25 1,5 – 1,6 km  D25 1,5 – 1,6 km 

 

Lähtö 

Ensimmäinen lähtö on klo 11.00. Lähtö on kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä.  

Toiminta lähtöpaikalla: 

4 min ennen lähtöä: Kilpailija kutsutaan lähtöön 

3 min ennen lähtöä: Emitag-nollaus 

2 min ennen lähtöä: mallikartta 

1 min ennen lähtöä: Kilpailija ottaa kartan ja siirtyy lähtökarsinaan oman sarjansa karttaäm-

pärin viereen. Kartan saa ottaa ämpäristä lähtötoimitsijan luvalla 15 s ennen lähtöä. Lasten, 

alle 13 v. sarjoissa, kartan saa ottaa heti ämpärille siirryttäessä. 

0 min lähtö oman karttaämpärin kohdalta 

Huom!  Kilpailija vastaa itse siitä, että ottaa oikean, oman sarjan kartan. 

Huom! Alle 13-vuotiaita avustetaan lähdössä kartan laitossa. 
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Lähtö, parisprinttiviesti 

Yhteislähtö tapahtuu klo 13.30 kuntoladulta kisakeskuksen välittömässä läheisyydessä. 

Toiminta lähdössä tapahtuu kuuluttajan ohjeiden mukaisesti. Muistakaa nollata Emitag-kortti ennen lähtöä 

sekä omalle osuudelle vaihtoon mentäessä. 

Ensimmäisen osuuden viestinviejät kutsutaan lähtöpaikalle 5 min ennen lähtöä ja he asettuvat numerojär-

jestykseen toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Kartat jaetaan 2 min ennen lähtöä. Kartat saa kääntää ja 

asettaa telineisiin 30 sekuntia ennen lähtöä. Lähtö tapahtuu kuuluttajan äänimerkin mukaan. Lähdössä on 

luistelukielto ensimmäisellä 50 metriä johtuen lähtöalueen kapeudesta. 

Toiminta vaihdossa 

Vaihtoon tuleva kilpailija leimaa maalissa ja jatkaa vaihtoalueelle lähettämään seuraavan osuuden hiihtä-

jän. Seuraavan osuuden viestinviejä hiihtää karttatelineelle ja ottaa oman numeronsa mukaisen kartan. 

Vaihtoon tullut kilpailija siirtyy leimantarkistukseen ja luovuttaa kartan toimitsijoille. Tämän jälkeen vaih-

toon tullut siirtyy uudelleen vaihtoalueelle seuraavaa osuutta varten Emitag-nollauksen kautta. 

Maali 

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Maalissa on käytössä maalileimaus, jossa on kaksi emitag-leimasinta 

maaliviivan molemmilla reunoilla. Ajat määräytyvät maalileimauksen perusteella. Maaliin tulleet kilpailijat 

poistuvat maalialueelta Emitag-kortin tarkistuspisteen kautta järjestäjien ohjeiden mukaisesti. 

Parisprinttiviesti maaliintulojärjestys määräytyy maaliviivan ylityksen perusteella. 

Epäselvissä tapauksissa maalituomari määrittää tulojärjestyksen. 

Parisprintin kartat kerätään vaihdossa ja ne ovat noudettavissa kodan edustalta kilpailun jälkeen. 

Itkumuuri 

Tulospalvelun yhteydessä kotakahviossa. 

Pukeutuminen, pesu ja WC 

Pukutilat ovat pihalle pystytetyssä lämmitettävässä teltassa. Pesua ei ole. Ulkokäymälät (4 kpl ”puucee”). 

Tulostaulu ja palkintojen jako 

Tulostaulu on kotakahviossa. 

Kolmelle alueen parhaalle jaetaan am-mitalit sarjoissa H/D21 ja alle 15-vuotiaat. Lisäksi kolmelle parhaalle 

pääsarjalaiselle ja kaikille alle 13-vuotiaille osallistujille jaetaan kunniapalkinnot.  

Parisprintissä jaetaan am-mitalit kolmelle parhaalle joukkueelle sarjoissa H/D21 sekä sarjoissa H/D30 ja 

H/D25. Näiden sarjojen voittajille annetaan myös kunniapalkinnot. 

Ensiapu on paikalla kilpailukeskuksessa. 

Kahvio 

Lautamaan kyläyhdistyksen pitämässä kahviossa on tarjolla mm. kahvia ja leivonnaisia. Jauhelihakeittoa on 

myös saatavilla. Makkaraa voi ostaa viereisellä laavulla itse paistettavaksi. 

Lämmin kiitos yhteistyöstä alueen maanomistajille, PJ-Metalli Oy:lle ja Lautamaan kyläyhdistykselle. 

Tervetuloa!   Alatornion Pirkat 


