
XXX Nuorisoviesti Naantalissa Kuparivuoren urheilunkentällä lauantaina 2.10.2021 
 
Kilpailuohjeet  
 
Lopulliset kilpailuohjeet ovat nähtävillä kilpailupäivänä kilpailukeskuksessa. 
 
Päivitykset 30.9.2021 
Jos hylätty tai keskeyttänyt joukkue on alle 20 minuuttia kärjestä, joukkueen seuraavaa vaihtoa 
viivästytetään siten, että ero kärkijoukkueeseen on 20 minuuttia. Hylätyn tai keskeyttäneen 
joukkueen karttojen päälle nidotaan punainen paperi, johon kirjataan aika, jolloin joukkue saa 
jatkaa viestiä. Edellisen osuuden juoksijan saapuessa karttatelineelle hänelle kerrotaan tilanne ja 
hänet ohjataan tulospalvelun kautta pois vaihtoalueelta. Toimitsijat antava hylätyn tai 
keskeyttäneen joukkueen seuraavalle viestinviejälle kartan ja päästävät hänet lähtemään 
osuudelleen, kun kärjen vaihdosta on kulunut 20 minuuttia. 
 
Terveysturvallisuus  
Erillinen terveysturvallisuussuunnitelma on luettavissa kilpailun nettisivuilla.  
 
Toimihenkilöt 
Kilpailunjohtaja: Laura Jerkku, puh. 040 091 6110, s-posti laurajerkku@hotmail.com  
Ratamestari: Ilona Haapasaari  
Tulospalvelu: Jouni Laaksonen  
Tiedottaja: Heikki Pesola, puh. 040 836 6772, s-posti hmpeso@utu.fi 
Valvoja: Ingela Mattsson (PIF)  
Tuomarineuvosto: Anu Reiman (AngA) (pj.), Anu Ekström (MS Parma), Seppo Keltamäki (JoKu) 
 
Säännöt  
Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita. 
 
Kilpailukeskus 
Kilpailukeskus sijaitsee Kuparivuoren urheilukentällä Naantalissa. Osoite Kuparivuorentie 1, 
Naantali.  
 
Kilpailukeskuksessa on kanttiini, jossa on myynnissä juomia sekä suolaista ja makeaa syötävää, 
mm. leipiä, pullaa ja makkaraa. Suosithan korttimaksua tai tasarahaa.  
 
Muksulaa ei ole.  
 
Opastus  
Turusta tultaessa Armonlaaksontie, Järveläntien ramppi. Etäisyys paikoituksesta 
kilpailukeskukseen on 1 km. Kävelyreitti pysäköinnistä kilpailukeskukseen on merkattu nauhalla. 
Noudata opasteita, koska muut reitit kilpailukeskukseen kulkevat kilpailualueen kautta. 
Kävelyreitti kilpailukeskukseen kulkee kevyen liikenteen väyliä pitkin ja matkan varrella on 
muutama tien ylitys suojateitä pitkin, joten muista noudattaa liikennesääntöjä siirtyessäsi 
pysäköinnistä kilpailukeskukseen. Opasteet ovat paikoillaan lauantaina 2.10.2021 klo 8.30 alkaen.  
 
 



Pysäköinti 
Ilmainen pysäköinti kilpailukeskuksen läheisyydessä Muumiparkissa. Navigointiosoite 
Tuulensuunkatu 12, Naantali. Bussien pysäköinti tapahtuu myös Muumiparkissa. Ennakkoilmoitus 
bussilla tulosta viimeistään torstaina 30.9.2021 klo 12.00 mennessä tiedottaja Heikki Pesolalle (ks. 
kohta ”Tiedottaja”).  
 

 
Opastuksen alku ja siirtyminen pysäköinnistä kilpailukeskukseen 
 
Joukkueen juoksujärjestykset ja Emit-korttien numerot  
Lopulliset juoksujärjestykset ja Emit-korttien numerot on ilmoitettava viimeistään perjantaina 
1.10.2021 klo 21.00 mennessä ensisijaisesti SSL:n IRMA-järjestelmään tai vaihtoehtoisesti 
sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@tus.fi. Myöhemmin tehtävät juoksujärjestysten tai 
Emit-korttien numeroiden muutokset ovat maksullisia (5 € / muutos). Kaikki viime hetken 
muutokset on ilmoitettava kilpailupäivänä infoon viimeistään klo 10.00 mennessä. 
 
Kilpailukartta 
Kaikissa sarjoissa tulostettu sprinttisuunnistuskartta, mittakaava 1:4000, käyräväli 2 m. Kartta on 
uudelleen kartoitettu 9/21. Kartoitus Eero-Antti Lonka. Kartan koko kaikissa sarjoissa A4. Kartat 
ovat muovisuojuksessa.   
 
Rastikoodi on rastinmääritteiden lisäksi painettu rastinumeron viereen.   
 
Huom! Vain suurimmat leikkitelineet on merkitty karttaan.  
 
Maasto  
Maasto on liikuntakeskuksen ympäristössä olevaa polkurikasta avokalliomaastoa. Alueella on 
paljon eri kokoisia rakennelmia. Erillinen ratamestarin lausunto luettavissa kilpailun nettisivuilla.  
 
Kielletyt alueet 
Kilpailussa noudatetaan sprinttisuunnistuksen kiellettyjä kohteita. Kuparivuorentie on merkitty 
kilpailukarttaan kielletyksi alueeksi. Tien saa ylittää ainoastaan karttaan merkitystä ylityspaikasta, 



ks. kohta ”Tien ylitys”. Lisäksi kilpailualueella on karttaan kielletyksi alueeksi merkitty skeittiparkki.  
 
 
 
 
 

 
 
Tien ylitys 
Pisimmät radat ylittävät karttaan kielletyksi merkityn Kuparivuorentien kaksi kertaa (mennessä ja 
tullessa) ylityspaikan kautta. Ylityspaikka on merkitty karttaan ja maastossa ylityspaikka on 
osoitettu keiloilla. Molemmilla puolilla tietä on kaksi keilaa, joiden välistä on juostava. 
Ylityspaikalla on liikenteenohjaus.   
 
Kilpailijan varustus  
Nastareiden käyttö on sallittu. 
 
 



Kilpailunumerot  
Kilpailunumerot ovat seuran materiaalikuoressa, joka noudetaan infosta seuroittain. Kilpailijat 
käyttävät omia hakaneuloja. 
 
Emit-kortit  
Jokaisella osuudella on käytettävä eri Emit-korttia eikä samaa korttia saa käyttää kahdessa eri 
joukkueessa. Emit-korttien tarkistuslipukkeet jaetaan seuran materiaalikuoressa, joka noudetaan 
infosta seuroittain. Kirjoita tarkistuslipukkeeseen joukkueen numero, osuus ja Emit-kortin numero. 
Etukäteen varatut laina-Emitit noudetaan infosta. Toimimattoman Emit-kortin tilalle voi niin ikään 
hakea laina-Emitin infosta. Laina-Emitin vuokra on 5 €. Lähtö- ja vaihtoalueelle siirrytään Emit-
kortin nollauksen kautta. Kilpailijat vastaavat itse Emit-korttinsa nollauksesta.  
 
Info suljetaan klo 16.00. Lainatut Emit-kortit tulee palauttaa infoon. Palauttamattomasta Emit-
kortista veloitetaan 80 €. 
 
Mallirasti 
Mallirasti ja 0-leimasin sijaitsee kilpailukeskuksessa infon vieressä.  
 
GPS-seuranta  
Kilpailussa käytetään GPS-seurantaa A-sarjassa osuuksilla 2, 4 ja 7. Järjestäjä valitsee ne joukkueet, 
joiden juoksijoiden on kannettava mukanaan GPS-seurantalaitetta. Joukkueet ilmoitetaan kilpailun 
nettisivuilla ja infossa. Järjestäjällä on oikeus tarvittaessa vaihtaa GPS-seurattavia joukkueita 
kilpailun aikana. GPS-seurantalaite ja liivi noudetaan tulospalveluteltasta 20 minuuttia ennen 
kunkin osuuden vaihtoa ja luovutetaan heti maaliintulon jälkeen. Huomioi, että GPS-
seurantalaitteiden jako on eri paikassa kuin sisäänmeno vaihtoalueelle. Vaihtoalueelle siirtyminen 
tapahtuu urheilukentän toisesta päädystä Emit-nollauksen kautta, ks. kilpailukeskuskartta. 
Kilpailua voi seurata netissä (linkki https://tus.fi/nuvi2021/).  
 
Osuuspituudet  
A-sarja (H/D16): 1. osuus 3,8 km, 2. osuus 2,1 km (ei hajontaa), 3. osuus 2,9 km, 4. osuus 2,9 km, 5. 
osuus 2,1 km (ei hajontaa), 6. osuus 2,9 km ja 7. osuus 3,8 km  
B-sarja (H/D12): 1. ja 4. osuus 1,6–1,7 km (TR), 2. ja 3. osuus 2,4 km (RR) 
C-sarja: 1.–3. osuus 3,4–3,5 km  
 
Matkoihin sisältyy viitoitusta 400–450 m.  
 
B-sarjan erillisohjeet  
B-sarjan RR- ja TR-radat on viitoitettu valkoisella siimarinauhalla. Siimarinauhaa ei ole viimeiseltä 
rastilta vaihtoon/maaliin johtavalla normaalilla viitoitetulla osalla.  
 
Lähtöjen aikataulu 
A-sarja: klo 11.00 
B-sarja: klo 11.10 
C-sarja: klo 12.15 
 
Verryttely  
Verryttely on sallittu kilpailukeskuksessa, lähtö- ja vaihtoalueella sekä kilpailukeskuksesta 



pysäköintiin johtavalla viitoituksella. Muualla verryttely on kielletty, koska muut kuin edellä 
mainitut alueet ovat kilpailualuetta. 
 
Lähtö 
Ensimmäisen osuuden juoksijoiden tulee siirtyä Emit-kortin nollauksen kautta lähtöalueelle 
viimeistään 10 minuuttia ennen yhteislähtöä. Omalle lähtöpaikalle mennään kuluttajan ohjeiden 
mukaan. Kilpailijat asettuvat 8 henkilön riveihin numerojärjestyksessä. Kartat jaetaan kilpailijoille 
käteen 2 minuuttia ennen lähtöä. Karttaa saa katsoa vasta lähtöhetkellä. Poikkeuksena B-sarjan 1. 
osuuden juoksijat, jotka saavat katsoa karttaa 1 minuutti ennen lähtöhetkeä kuulutuksen mukaan. 
Lähtijän tulee tarkistaa, että hänen kartassaan on oikea kilpailu- ja osuusnumero. Lähtö tapahtuu 
kuluttajan ohjeiden mukaan. 
 
Vaihto 
A-, B- ja C-sarjat juostaan normaaleina viesteinä. Seuraavan osuuden juoksija siirtyy vaihtoalueelle 
Emit-kortin nollauksen kautta. Viimeiseltä rastilta on viitoitus vaihtoon. Vaihtoon tulijat 
viitoitetaan oikeanpuoleiseen karsinaan, jossa on kyltti ”VAIHTOON”. Vaihtoon tullessaan kilpailija 
suorittaa vaihtoleimauksen. Vaihtoleimauksen suorittamisen jälkeen kilpailija luovuttaa oman 
karttansa toimitsijalle ja jatkaa karttatelineelle ottaen oman joukkueensa seuraavan osuuden 
kartan, jonka luovuttaa seuraavan osuuden juoksijalle vaihtopuomilla. Vaihtoon tullut kilpailija 
poistuu vaihdon jälkeen leimantarkastukseen. Jos leimaustiedoissa on jotain virheitä, ohjataan 
kilpailija itkumuurille.  
 
Jos joku on ottanut joukkueesi kartan, ilmoita siitä toimitsijalle. Varakartan hakemiseen kulunutta 
aikaa ei hyvitetä.  
 
Maali  
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Maaliin tulijat viitoitetaan vasemmanpuoleiseen karsinaan, 
jossa on kyltti ”MAALIIN”. Kaikissa sarjoissa sijoille 1–20 sijoittuvien joukkueiden loppusijoituksen 
ratkaisee maalilinjan ylitysjärjestys. Sijoituksen ratkaisee maalilinjalla oleva maalituomari. 
Maaliintuloaika saadaan maalilinjan jälkeen tapahtuvasta maalileimauksesta. Sijoittuminen sijoille 
21– ratkaistaan maalileimausajan perusteella. Maali suljetaan viimeistään klo 16.00.  
 
Maaliin ja vaihtoon tulijoille on tarjolla Marlin uutuus Juissi Lemonade -mehua. 
 
Viimeinen rasti  
Viimeisen rastin rastikoodi on RR9 ja 125. Kilpailija voi leimata kummalla tahansa leimasimella 
sarjasta riippumatta.  
 
Uusintalähdöt  
Kaikissa sarjoissa järjestetään tarvittaessa uusintalähtö. Uusintalähdöstä ilmoitetaan 
kenttäkuulutuksella. 
 
Huoltajat  
Huoltajat ja valmentajat eivät saa mennä kilpailualueelle eivätkä lämmittely-, lähtö-, vaihto- tai 
maalialueelle.  
 
 



Itkumuuri  
Emit-tarkistuspisteen läheisyydessä sijaitseva itkumuuri on auki kilpailua koskevia selvityksiä 
varten kilpailun ajan. Mahdolliset joukkueen hylkäysesitykset käsitellään itkumuurilla tarvittaessa 
yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Joukkueenjohtajan pääsee hakemaan paikalle itkumuurin 
antaman ohjeistuksen mukaisesti. Mahdolliset ilmoitukset sääntörikkomuksista ja vastalauseet 
jätetään kilpailun aikana itkumuurille tai tuomarineuvoston jäsenelle ainoastaan kirjallisesti 
paperilla. Ilmoituksen jättäjän on jätettävä henkilö- ja yhteystietonsa. 

 
Keskeyttäneet ja hylätyt joukkueet 
Keskeyttäneiden kilpailijoiden tulee ilmoittautua maalissa. 
 
Jos hylätty tai keskeyttänyt joukkue on alle 20 minuuttia kärjestä, joukkueen seuraavaa vaihtoa 
viivästytetään siten, että ero kärkijoukkueeseen on 20 minuuttia. Hylätyn tai keskeyttäneen 
joukkueen karttojen päälle nidotaan punainen paperi, johon kirjataan aika, jolloin joukkue saa 
jatkaa viestiä. Edellisen osuuden juoksijan saapuessa karttatelineelle hänelle kerrotaan tilanne ja 
hänet ohjataan tulospalvelun kautta pois vaihtoalueelta. Toimitsijat antava hylätyn tai 
keskeyttäneen joukkueen seuraavalle viestinviejälle kartan ja päästävät hänet lähtemään 
osuudelleen, kun kärjen vaihdosta on kulunut 20 minuuttia. 
 
Karttojen palautus  
Palautuskartat jaetaan uusintalähdön jälkeen. Seuraa kuulutuksen ohjeita. Palautuskartat voi 
noutaa infosta seuroittain.  
 
Pesu ja pukeutuminen  
Pukeutuminen kenttäolosuhteissa. Kilpailukeskuksessa ei ole pesumahdollisuutta.  
 
WC-tilat 
Kilpailukeskuksessa on WC-tiloina bajamajoja. Vaihtoalueella ei ole WC:tä.  
 
Ensiapu 
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. Ks. kilpailukeskuskartta.  
 
Palkintojenjako  
Kilpailun parhaat joukkueet palkitaan mahdollisimman pian kunkin sarjan kärjen tulosten selvittyä. 
Seuraa kenttäkuulutusta. A- ja B-sarjassa palkitaan kolme parasta joukkuetta. C-sarjassa palkitaan 
voittajajoukkue. C-sarjan voittajajoukkue voi noutaa palkintonsa infosta.  
 
Tulokset  
Kilpailukeskuksessa ei ole tulostaulua. Kilpailun aikana tuloksia voi seurata Nuorisoviestin 
tulospalvelun nettisivuilla. Lopulliset tulokset julkaistaan kilpailun nettisivuilla kilpailun jälkeen. 
 
Tervetuloa suunnistamaan aurinkoiseen Naantaliin! 
 
Turun Suunnistajat ry  


