
Alustavat KILPAILUOHJEET 
 

Varsinais-Suomen Nuori Suunta –viestikilpailu 
 
Toimihenkilöt 
Kilpailunjohtaja:  Jorma Lindeman 
Ratamestari:  Risto Gustafsson 
Tulospalvelu: Risto Kivinen, risto.kivinen@resultfellows.com 
Kilpailun valvoja:  Markku Kaartinen (DELTA) 
Tuomarineuvoston pj.:  Mauri Sinnelä 
 
Säännöt 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja Nuori Suunta –viestin erillissääntöjä sekä järjestäjän antamia 
ohjeita. 
 
Maasto ja radat 
Maastoon hyväkulkuista ja polkurikasta metsä- ja kalliomaastoa. Maastossa kohtalaiset korkeuserot. Maastossa 
rasteja lähekkäin, joten tarkistakaa koodit. 
 
Kartta 
Mittakaava on 1:10 000, käyräväli 5 metriä. Kartta on tulostettu 8/2006. Kartan koko A4. Mallikartta nähtävänä 
vaihtoalueella. H/D10RR mallikartta reitteineen nähtävänä vaihtoalueella. 
 
Sarjat ja matkat 
H/D10RR 2580 m 
H/D11–16 1/4 osuus 3,5 – 3,7 km 
 2/3 osuus 2,7 km 
 
Käymälät ja jätehuolto 
Käymälät sijaitsevat kilpailukeskuksessa. Kilpailukeskuksessa on jätesäkkejä roskia varten. 
 
Pukeutuminen ja pesu 
Pukeutuminen kenttäolosuhteissa. Pesua ei ole. Järjestävän seuran toimitsijoilta voi kysyä lähimpiä uimarantoja. 
 
Mallirasti 
Mallirasti sijaitsee opaspaalun luona, jossa voit testata Emit-kortin toimivuuden. 
 
Kilpailunumerot 
Kaikki käyttävät kilpailunumeroita, jotka saa infosta seuran pussissa. Numeroiden käyttö kilpailussa selvitetään 
infon luona. 
 
Rastimääritteet ja Emit – tarkistuslipukkeet 
Rastimääritteet ovat kartassa. Emit–tarkistuslipukkeet seuran pussissa. 
 
Lähtö ja vaihtopaikalle siirryttäessä viitoitusta ehdottomasti noudatettava! 
Lähtöön kutsutaan porrastetusti klo 18.00 lähtien. Emitin nollaus tapahtuu siirryttäessä lähtö- ja vaihtopaikalle 
viitoituksen varrella. 
 
Kielletyt alueet 
Kaikki viljelyspellot, pihamaat. 
 
Emit-ohje 
Kaikissa sarjoissa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Kaikki Emitiin liittyvät muutokset tehdään infossa. 
Kortin toimintakuntoisuuden toteaminen on kilpailijan itsensä vastuulla. Mikäli kortti ei toimi, voi vuokrakortin 
noutaa infosta hintaan 3 €. 



 
Laina-Emit 
Laina-Emitin voi vuokrata infosta, hinta 3 euroa. Palautus samaan paikaan. Palauttamattomasta Emitistä 
veloitamme 50 euroa. 
 
Maali  
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin ja vaihtoon. Kaikki kilpailijat tulevat samaan maaliin/vaihtoon. 
Kilpailussa käytetään vaihto/maalileimausta. Aika pysähtyy leimaukseen. Kilpailija on itse vastuussa vaihto ja 
maalileimauksesta. Vaihdon ja maalintulon jälkeen edetään rauhallisesti kortinlukupisteeseen. Kilpailija 
luovuttaa Emit–korttinsa toimitsijalle kortin lukua varten. Huom! Vuokratut Emit – kortit palautetaan infoon. 
 
Kaikki kilpailijat tulevat maalin kautta (myös keskeyttäneet). Mikäli tämä ei ole loukkaantumisen tai muun 
syyn takia mahdollista, on tieto saatava maaliin mahdollisimman nopeasti turhan etsinnän välttämiseksi. Maali 
suljetaan klo. 21.30. 
 
Karttojen poisto 
Jokainen osuudeltaan tuleva suunnistaja ojentaa vaihtoon ja maaliin tullessaan kartan toimitsijalle. 
 
Karttojen palautus 
Kartat palautetaan numerolappuja vastaan tulosten selvittyä. 
 
Tulokset ja väliajat 
Tulostaulu sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailun jälkeen tulokset löytyvät osoitteessa 
http://www.resultfellows.com/nuorisuunta2006  
 
Palkinnot 
Mitalit jaetaan tulosten selvittyä.  
 
Ensiapu 
Ensiapu sijaitsee kilpailukeskuksessa. 
 
Kilpailukeskuksessa ei ole muksulaa. 
 
Ravintola 
Kilpailukeskuksessa on ravintola. 
 
Ohjeita RR - radoille 
RR – sarjan rastit ovat viitoituksen varrella ja ne on merkitty tunnuksin RR1, RR2, jne. Muilla sarjoilla 
normaalit rastitunnukset. RR - sarjan kilpailijaa ei hylätä puuttuvan tai väärän leimauksen vuoksi vaan hän saa 
10 minuutin lisäajan / virheellinen leimaus. 
 
RR – sarjan kilpailijalla on mahdollista saada neuvoja halutessaan 
järjestävän seuran opastajalta lähtö/vaihtopaikalla. 
 
Viimeinen rasti ja maali  
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin, jossa maali-/ vaihtoleimaus. Muista leimata. 
 

Rasti-Perniö 


