
Kilpailuohje 

 

Lounais-Suomen partiopiirin yösuunnistusmestaruuskilpailu tiistaina 14.10. 
2014 

Järjestävä lippukunta: Meripartiolippukunta Nuotiotytöt, Turku. 

 

Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan L-SP:n suunnistusmestaruussääntöjä. 

 

Tuomarineuvosto 

 

Tuomarineuvoston puheenjohtaja: 

Anna Alanen, Raision Killinallit 

 

Kilpailun valvoja: 

Joni Holmroos, Turun Sinikotkat 

 

Kilpailijoiden edustaja: 

Pia Aalto, Mynämäen Maahiset 

 

Kilpailun johtaja: 

Inkeri Huiskala 

inkeri.huiskala(at)utu.fi 

0407454387 

 

Kilpailun toimitsijat 

Ratamestari: Jenni Jalava  

Info: Crista Sinisalo 

Ilmoittautuminen: Marikki Pappila 



Lähtö: Saija Lainio 

Maali: Heidi Aarnio 

Sudenpentu-seikkailija rastireitti: Vilja Parkkunen & Janina Lahtonen 

Tulostoimisto: Oskari Huiskala, TSK 

 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailukeskuksessa, Hirvensalon urheilutalolla, 
sijaitsevaan Ilmoittautumispisteeseen klo 19:00 mennessä. Laina-Emit-kortit 
luovutetaan kilpailijoille ilmoittautumisen yhteydessä. HUOM: Jos Emit-korttisi 
numerosi on muuttunut, kerro siitä ilmoittautuessasi. 

Varaudu esittämään Suomen Partiolaisten jäsenkortti ilmoittautuessasi, tai 
muulla tavoin osoittamaan SP:n jäsenmaksu vuodelle 2014 maksetuksi. 

Jälki-ilmoittautuminen kilpailuun on mahdollista Ilmoittautumispisteessä klo 
18:00-18:30. 

 

Kilpailun aikataulu 

18:00 Kilpailukeskus aukeaa ja ilmoittautuminen alkaa 

18:30 Jälki-ilmoittautuminen kilpailuun päättyy 

19:00 Kilpailijoiden ilmoittautuminen päättyy 

19:00 Ensimmäiset lähdöt sudenpentujen ja seikkailijoiden viitoitetulle 
rastireitille 

19:30 Ensimmäiset lähdöt muille radoille 

Viimeiset lähdöt n. 20:15 

n. 20:30 Sudenpentu-seikkailija-rastireitin viimeiset osallistujat maalissa 

 

Palkintojenjako (mestaruussarjoissa) sarjoittain tulosten selvittyä. 

Maali suljetaan, kun viimeinen kilpailija on saapunut maaliin (viimeistään klo 
23 mennessä). 

 

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskuksena toimii Hirvensalon urheilutalo, Syvälahdentie 31, 20900 
Turku. Kilpailukeskuksessa on pukeutumistilat, wc:t ja suihkut sekä sauna. 



Tarvittaessa kilpailija voi jättää varusteita säilytykseen, arvotavarasäilytys 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

Kilpailukeskuksen pihalla on myyntipiste, mistä voi ostaa lämmintä mehua, 
kahvia ja grillimakkaraa. 

Ensiapupiste sijaitsee ilmoittautumisen lähistössä. 

Kengät on riisuttava eteisessä! 

 

Turvallisuus 

Tilaisuudessa noudatetaan Suomen partiolaisten (SP) turvallisuusohjetta. 

Rata kulkee läheltä asutusta ja autoteitä. Liikennesääntöjä ja varovaisuutta on 
noudatettava.  

Rata ylittää liikennöidyn autotien radoilla 3,9 ja 5,5 km. Autotietä ei ole 
suljettu liikenteeltä eikä tienylitystä erikseen valvota järjestäjien toimesta. 
Kilpailijoiden on ehdottomasti noudatettava suurta varovaisuutta tien 
ylityksessä sekä noudatettava liikennesääntöjä. Kilpailijoiden tulee pitää 
otsalamppu tai muu valaisin päällä koko kisan ajan sekä varustautua 
heijastimin. 

Rata kulkee golfkentän vieressä, jolle meno on ehdottomasti kielletty. 

Pihoille ja viljellyille pelloille meno on myös ehdottomasti kielletty. 

Maalisuora kulkee kilpailun lähtöön vievää tietä. Maalisuoralla kilpailija voi 
kohdata lähtöön kulkevia kilpailijoita. Noudata siis varovaisuutta ja käytä tien 
oikeaa reunaa. 

Eri radoilla on joitakin yhteisiä rasteja, joten kilpailija voi kohdata muita 
(hitaampia) kilpailijoita. Noudata varovaisuutta kohtaamisissa ja muista, että 
nopeampi väistää hitaampaa! 

 

Sarjat, matkat ja rastien lukumäärä 

Naiset 

D11-12 : 1,9 km / 8 

D13-14 : 2,4 km / 9 

D15-16: 2,4 km / 9 

D17-18:  2,8 km / 9 

D19-20: 2,8 km / 9 



D21: avoin sarja: 3,9 km / 11 

D35: 2,8 km / 9 

D45: 2,8 km / 9 

 

Miehet 

H11-12 : 1,9 km / 8 

H13-14 : 2,4 km / 9 

H15-16: 2,8 km / 9 

H17-18: 3,9 km / 11 

H19-20: 5,5 km / 14 

H21: avoin sarja: 5,5 km /14 

H35: 3,9 km / 11 

H45: 3,9 km /11 

 

Parisarja alle 16 v: 2,4 km / 9 

Parisarja avoin 3,9 km / 11 

Vartiosarja 1,9 km / 8 

Sudenpentujen ja seikkailijoiden rastireitti: n. 1,2 km 

 

Leimausjärjestelmä 

Kaikissa sarjoissa käytetään Emit-korttia, lukuun ottamatta sudenpentujen ja 
seikkailijoiden viitoitettua rastireittiä. Emit-kortin numero tarkistetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä ja on kilpailijan vastuulla, että hän käyttää 
tarkistettua Emit-korttia kilpailussa. 

Laina-Emit-kortit luovutetaan kilpailijoille ilmoittautumisen yhteydessä 
ilmoittautumispisteessä. 

Laina-Emit-kortit palautetaan järjestäjille tulostoimistoon Emit-kortin purun 
yhteydessä. Kortin kadottamisesta peritään 50 € maksu. 

Kilpailussa käytetään Emit-tarkistuslipuketta ja sen saa ilmoittautuessa. 

Sudenpentujen ja seikkailijoiden viitoitetulla rastiradalla on käytössä 
pihtileimasimet. 



Ne, joille Emit-kortin käyttö ei ole tuttua, voivat tutustua Emit-kortin ja Emit-
tarkistuslipukkeen käyttöön järjestäjän opastuksella mallirastin luona. 
Mallirasti sijaitsee kilpailukeskuksessa ilmoittautumispisteen läheisyydessä. 

 

Kartta ja rastimääritteet 

Kartan mittakaava on viitoitetulla rastireitillä 1:5000 ja kaikissa muissa 
sarjoissa 1:10 000. Käyräväli on 5 metriä. Kartta on tulostekartta ja 
viimeisimmät päivitykset on tehty 2012. Kartan koko on A4 ja se on 
muovikotelossa. Mallikartat on nähtävissä lähtökarsinassa. 

Maastossa kulkee runsaasti polkuja, joita kaikkia ei ole merkitty karttaan. 

Rastimääritteet on painettu kartan etupuolelle. Sarjoissa, jossa radan pituus 
on 1,9 km tai 2,4 km sekä sudenpentujen ja seikkailijoiden viitoitetulla 
rastiradalla, on sanalliset rastimääritteet ja muissa sarjoissa kuvalliset. 
Irrallisia rastimääritteitä ei ole. 

 

Kielletyt alueet 

Seuraavat alueet ovat kiellettyjä: 

-‐ Golf-kenttä, merkitty karttaan tekstillä ”Golf kenttä” 
-‐ Talojen piha-alueet, tumma kellanvihreä väritys kartassa 
-‐ Viljellyt pellot, keltainen väritys, jossa musta pistekuviointi 
-‐ Puutarhat, keltainen väritys, jossa vihreä pistekuviointi 

 

Rastit 

Mallirasti sijaitsee ilmoittautumispisteen vieressä kilpailukeskuksessa. Rasteilla 
on rastilippu, heijastin ja Emit-leimasin. 1,9 km radalla on rasteilla lisäksi 
myrskylyhdyt. Sudenpentujen ja seikkailijoiden viitoitetulla rastiradalla on 
Emit-leimasimen sijaan pihtileimasin. 

 

Lähdöt 

Kilpailussa on käytössä kaksi lähtöä, joihin on kilpailukeskuksesta matkaa noin 
300 m (lähtö 2) tai noin 400 metriä (lähtö 1) tietä pitkin. Lähtöihin johtaa 
kilpailukeskuksen ovelta viitoitus. 

Lähdöstä 2 lähtee sudenpentujen ja seikkailijoiden viitoitettu rastirata. 
Lähdöstä 1 lähtevät muut sarjat. 



Lähdöt ja maali eivät sijaitse samassa paikassa, joten lähtöön kilpailija ei voi 
jättää varusteitaan, esim. taukotakkia, ellei huoltaja tms. kuljeta niitä sieltä 
pois kisakeskukseen. 

 

Lähtö 1 

Lähdön 1 toimitsija kutsuu kilpailijan nimellä lähtökarsinaan 3 minuuttia ennen 
lähtölistassa kerrottua lähtöaikaa ja antaa kilpailijalle Emit-tarkistuslipukkeen 
kiinnitettäväksi Emit-kilpailukorttiin. 

2 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailija siirtyy eteenpäin. 

1 minuutti ennen lähtöaikaa kilpailija siirtyy toimitsijan osoittaman 
lähtötelineen viereen. 10 sekuntia ennen lähtöaikaa kilpailija asettaa Emit-
korttinsa lähtötelineessä olevaan lähtöleimasimeen. Kun lähtökello piippaa 
kuudennen (6) piippauksen (pitkä piipaus) kilpailija irrottaa Emit-korttinsa 
lähtöleimasimesta ja ottaa lähtötelineestä toimitsijan siihen asettaman kartan. 
Lähtö on tapahtunut. 

Radan lähtöpiste eli K-piste, karttaan merkitty kolmio, sijaitsee lähtötelineen 
kohdalla. 

Jos kilpailija myöhästyy kutsusta 3 minuutin lähtökarsinaan, pitää kilpailijan 
ilmoittautua lähdön toimitsijalle. Myöhästyminen voi johtaa siihen, että 
kilpailija pääsee lähtemään vasta varsinaisen lähtöaikansa jälkeen. 

 

Maali 

Maali sijaitsee lähellä kilpailukeskusta. 

Maalileimauksen jälkeen kilpailija siirtyy viitoitusta pitkin kilpailukeskukseen 
Emit – purkua varten. Kilpailukeskuksen pihalla on kilpailijoille tarjolla 
lämmintä mehua. 

Keskeyttäneet tulevat maaliin normaalisti ja ilmoittautuivat Emit pukuun ja 
ilmoittavat tulostoimistossa Emit-kortin purun yhteydessä, että he ovat 
keskeyttäneet. 

Maalissa ei kerätä karttoja pois. Kilpailija ei saa näyttää karttaa tai keskustella 
radasta muiden, vielä lähtöä odottavien kilpailijoiden kanssa. 

 

Huoltajat ja katsojat 

Huoltajat ja katsojat voivati seurata kilpailua kilpailukeskuksessa, lähdössä ja 
maalissa. Huoltajien ja katsojien liikkuminen kilpailualueella on kielletty. 

 



Palkintojenjako ja tulokset 

Palkintojenjako tapahtuu tulosten selvittyä kilpailukeskuksen liikuntasalissa. 
Mestaruussarjoissa jaetaan kolmelle parhaalle L-SP:n 
yösuunnistusmestaruusmitalit. 

Tulokset on nähtävissä kilpailukeskuksessa tulostaululla. Myöhemmin tulokset 
on nähtävissä netissä osoitteessa nuotiotytot.fi/pimeetatouhua 

 

 

 

Tervetuloa suunnistamaan! 


