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44. Kevätyön viesti Naantalissa perjantaina 8.4.2022 &
Viestiliigan 2022 1. Osakilpailu

KILPAILUOHJEET
Yleistä

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä sekä järjestäjien
antamia ohjeita. Suunnistuspiikkareiden käyttö on kielletty, nastarit on sallittu.

Kilpailun järjestää Turun Suunnistajat Ry

Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan kilpailun internetsivuilla torstaina 7.4.2022 klo
23:59

Vastuuhenkilöt
Kilpailun johtaja: Reetta Kyläkoski
Ratamestari: Juho Rajaniemi
Valvoja: Markku Virtala, PIF
Tiedottaja: Heikki Pesola (hmpeso@utu.fi)
Internet: http://www.tus.fi
Tuomarineuvoston puheenjohtaja: Vesa Mäkinen, AngA

Kilpailukeskus
Haijaisten toimintakeskus, Suutarintie 5, Naantali. Pysäköinnistä matkaa
kilpailukeskukseen 2,1 km - huomioithan tämän ja saavut ajoissa paikalle.
Pysäköinnin osoite on Navirentie 18, Naantali.

Kilpailumaasto
Varsinaissuomalaista, paikoitellen jyrkkä- ja pienipiirteistä, nopeakulkuista
avokallio- ja ulkoilumaastoa.

Kilpailumateriaali
Kilpailumateriaali (numerot ja emit-lipukkeet) noudetaan seuroittain Infosta.

Juoksujärjestys
Kilpailijoiden juoksujärjestys ja Emit-korttien numerot on ilmoitettava IRMAan tai
sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@tus.fi torstaihin 7.4.2022 klo
21 mennessä. Kilpailupäivänä tehtävät juoksujärjestyksen tai Emit-kortin
numeroiden muutokset tehdään Infossa. Nämä muutokset ovat maksullisia (5 €
/ muutos). Lopulliset juoksujärjestykset on jätettävä järjestäjille kisapäivänä
viimeistään klo 17:00.

Kilpailunumerot
Kaikilla osuuksilla käytetään kilpailunumeroita. Numero on kiinnitettävä selvästi
paidan rintamukseen. Omat hakaneulat. Joukkuenumeroa, osuusnumeroa tai
yritystunnuksia ei saa taittaa piiloon.

Kartta
Suunnistuskartta (Eero-Antti Lonka), mittakaava 1:10 000, käyräväli 5 m,
muovisuojuksessa, tulostettu 4/2022.

http://www.tus.fi
mailto:ilmoittautumiset@tus.fi
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Rastinmääritteet
Kuvalliset rastinmääritteet on painettu karttaan. Ratapainatus sisältää rastien
järjestysnumerot ja rastikoodit. Rastikoodit löytyvät myös rastinmääritteistä.
Näytöllistä Emit-korttia käyttävien tulee ottaa huomioon, että leimasimen
Emit-koodi ei välttämättä vastaa rastin koodia. Tarkista aina rastikoodi rastilla
leimatessasi.

Sarjat
D21: 3 osuutta
H21: 3 osuutta
HD16: 3 osuutta, joukkueessa vähintään yksi tyttö
Kuntosarja: Yhteislähtökilpailu, joko kolmen hengen joukkueena tai
henkilökohtaisena kilpailuna

Osuuspituudet
HD16
1.-3. Osuus: 4,0 km
Naiset
1.-2. Osuus:          5,7 km
3. Osuus:              5,9 km
Miehet
1.-2. Osuus:          7,7 km
3. Osuus:              8,1 km
Kuntosarja (sekä viesti että henkilökohtainen)
1.-3. Osuus:          5,7 km

Lähtö
Viestin lähtö on kilpailukeskuksessa. Yhteislähtö suoritetaan noudattaen
kenttäkuulutuksen ohjeita. Ensimmäisen osuuden kilpailijoita kehotetaan
siirtymään Emit-kortin nollauksen kautta lähtöön n. 20 min ennen kyseisen
sarjan lähtöaikaa. Nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtöalueen ja K-pisteen
väliselle alueelle. Omalle lähtöpaikalle mennään lähdön toimitsijoiden ohjeiden
mukaan. Kartat jaetaan kilpailijoille käteen, ja lähtijän tulee tarkistaa, että
hänen kartassaan on oikea kilpailu- ja osuusnumero. Karttaa ei saa avata ennen
lähtöä. Lähtö tapahtuu kuuluttajan ohjeiden mukaan. Varaslähdön ottanut
joukkue hylätään.
Lähtöajat:
H/D16: 18:20
Naiset: 18:30
Miehet: 21:15
Kuntosarja (viesti ja henkilökohtainen): 21:30

Vaihto
Vaihtoon saavutaan saman viimeisen rastin kautta kaikilla osuuksilla, katso
kilpailukeskuskartta. Kaikilla osuuksilla suoritetaan vaihto-/maalileimaus.
Maastosta saapuvan kilpailijan tulee luovuttaa oma karttansa toimitsijalle ja
jatkaa sen jälkeen karttatelineelle. Karttatelineeltä hän ottaa oman
kilpailunumeronsa mukaisen seuraavan osuuden kartan ja vie sen vaihtopuomilla
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odottavalle oman joukkueen seuraavan osuuden kilpailijalle. Tarkista, että otat
oikean joukkueen ja oikean osuuden kartan! Väärällä kartalla suunnistanut
joukkue hylätään.

Jos joku on ottanut joukkueesi kartan, ilmoita siitä toimitsijalle. Varakartan
hakemiseen kulunutta aikaa ei hyvitetä. Vaihtoon tullut kilpailija poistuu vaihdon
jälkeen leimantarkastukseen. Jos leimaustiedoissa on jotain virheitä, ohjataan
kilpailija ns. itkumuurille.

Maali
Viimeiseltä rastilta juostaan viitoitusta pitkin maalikarsinaan. Naisten ja miesten
sarjoissa sijoille 1–10 (HD16-sarjassa sijoille 1-3) sijoittuvien joukkueiden
maaliintulojärjestyksen ratkaisee maalituomari. Sijoitus ratkeaa maaliviivalla.
Maaliviivan jälkeen sijaitsevassa maalipisteessä suoritetaan leimaus, josta
otetaan joukkueen maaliintuloaika.

Sijoittuminen sijoille 11– ratkaistaan maalileimausajan perusteella
(viestinomaisesti maaliin tulleet). Maaliintulon jälkeen kilpailija jatkaa
leimantarkastukseen. Maali suljetaan 1,5 h miesten uusintalähdön jälkeen.

Uusintalähdöt 2. ja 3. osuuksille

Uusintalähdöt pyritään suorittamaan klo 20:40 (naiset ja nuoret) ja 23:45
(miehet). Viestinomainen lähtö loppuu 5 min ennen uusintalähtöä.
Viestinomaisen lähdön loppuminen, uusintalähtöön sisäänluku ja uusintalähdön
aikataulu voi muuttua voittajan maaliintuloajan perusteella.
Aikataulumuutoksista tiedottaa kuuluttaja.

Uusintalähdössä lähtevien kilpailijoiden tulee nollata kilpailukorttinsa ja siirtyä
vaihtoalueelle oman kartan luo 5 min ennen uusintalähtöä. Uusintalähtö
tapahtuu kuuluttajan ohjeiden mukaisesti.

Viitoitukset
Viitoituksen pituus lähdöstä ja vaihdosta K-pisteelle on noin 100 m. Viitoitus
viimeiseltä rastilta vaihtoon/maaliin on noin 150 m.

Rastit
Rastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin. Maastossa on rasteja
paikoitellen lähekkäin. Muista tarkistaa koodi! Online-rasteja on käytössä naisten ja
miesten sarjoissa kaikilla osuuksilla.

Leimausjärjestelmä

Emit-leimaus. Jokaisella osuudella on käytettävä eri Emit-korttia eikä samaa
korttia saa käyttää kahdessa eri joukkueessa. Vuokrattavia emit-kortteja voi
tiedustella Infosta, vuokrakortin hinta on 5€.

Kielletyt alueet
Karttaan on merkitty kiellettyjä alueita. Tonttialueet ovat suunnistuksen
lajisääntöjen mukaisesti kiellettyjä alueita. Maastoon on merkitty yksi kielletyn
tontin raja.

Keskeyttämiset ja hylkäykset
Keskeyttäneiden kilpailijoiden tulee saapua normaalisti vaihtoon/maaliin.
Keskeyttänyt kilpailija ilmoittaa leimantarkistuksessa keskeyttäneensä. Mikäli
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kilpailija tulee keskeyttäneenä/loukkaantuneena vaihdon/maalin ohi, hänen tulee
ilmoittautua leimantarkistuksessa ja luovuttaa karttansa toimitsijoille.

Hylätty tai keskeyttänyt joukkue saa jatkaa viestiä lähtemällä uusintalähdössä.

GPS-seuranta

Naisten ja miesten viestissä on kaikilla osuuksilla GPS-seuranta. GPS-seurantaan
valittu joukkue, joka kieltäytyy kantamasta seurantalaitetta, suljetaan
kilpailusta. Kantoliivi on noudettavissa GPS-teltasta. GPS-seurantalaite
asennetaan kilpailijalle GPS-teltassa ennen siirtymistä sisäänkirjautumiseen.

Suorituksen jälkeen laitteet kerätään pois vaihto-/maalialueelta poistuttaessa.
GPS-seurattavat joukkueet ilmoitetaan kilpailun internetsivuilla kilpailuviikolla.

Palkinnot

Palkintojenjako suoritetaan tulosten selvittyä. Nuorten sarjan ja Kuntosarjan
palkinnot voi noutaa Infosta.

Pukeutuminen ja pesu, WC-tilat
Ei pesua, pukeutuminen kenttäolosuhteissa. WC kilpailukeskuksessa.

Karttojen palautus
Kartat palautetaan Infosta seuroittain miesten uusintalähdön jälkeen.

Muuta huomioitavaa

Radoilla ylitetään rauhallinen yksityistie. On mahdollista, vaikkakaan ei
todennäköistä, että kilpailija osuu samaan aikaan ajoneuvon kanssa tielle.
Kärjen osalta tienylitystä valvotaan ja liikenne pysäytetään tarvittaessa
kilpailullisen tasapuolisuuden varmistamiseksi, kaikkia kehotetaan noudattamaan
huolellisuutta tietä ylittäessä.

Huom! Kilpailu televisioidaan, TV-lähetyksen seuraaminen on
kilpailijoille ja huoltajille/valmentajille kiellettyä.
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