
Kilpailuohjeet                                                                         

Suunnistuksen R1 ja R2 SM-keskimatka ja World Ranking Event 6.6.2021 Merimasku, 
Naantali

Lopulliset kilpailuohjeet ovat nähtävillä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla.

Kilpailusäännöt ja -ohjeet

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä, SM-kilpailuista vuodelle 2021 annettuja erillisiä 
ohjeita ja järjestäjien antamia ohjeita sekä IOF:n WRE-kilpailua koskevia määräyksiä.

COVID -19 

Koronan tartuntariskin pienentämiseksi on laadittu erillinen ohje kisasivuille.

Kilpailumaasto

Kilpailumaastossa ei ole järjestetty suunnistuskilpailuja vuoden 1999 jälkeen. Maasto on 
pääosin avointa mäntymetsää, jota täplittävät 15–20 vuotta sitten suoritettujen hakkuiden 
tilalle kasvaneet – nyt jo teini-ikään ehtineet kuusitaimikot ja osin sekametsä. Mäkien 
välissä ja alarinteillä on myös vanhempaa kuusikkoa.  Uudempia hakkuita maastossa on 
vain muutama. Kulkukelpoisuus on suurelta osin hyvä / erinomainen, taimikkoalueiden ja 
saaristolle tyypillisen matalan havupuuston estäessä näkyvyyttä paikoin varsin 
tehokkaastikin. Finaalin pitkillä radoilta löytyy myös jonkin verran sammaleen alle jäänyttä 
louhikkoa, koetellen suunnistajien ketteryyttä varsinkin rinteissä. 

Karsinnassa suunnistajia hemmotellaan pääosin erinomaisella kulkukelpoisuudella ja 
pienipiirteisyydellä. Finaalimaasto tarjoaa suurempia korkeuseroja erityispiirteinään useiden
metrien korkuiset jyrkänteet ja niiden väleihin kätkeytyvät solat. Molemmista maastoista 
löytyy myös laakeita metsäalueita, joissa myös kompassin käyttöä vaaditaan.

Karsintamaasto on finaalia hieman laakeampaa ja nopeakulkuisempaa. Veteraanisarjoilla 
korkeuseroja on molemmissa kilpailuissa hyvin maltillisesti. 

Kartta

Suunnistuskartta 1:10 000, sarjoissa H/D45 ja vanhemmat 1:7 500, käyräväli 5 m, painettu 
05/2021. Kartan koko A4, kartta saumatussa muovisuojuksessa. Kartoitus Eero-Antti Lonka.

Rastinmääritteet

Irralliset rastinmääritteet jaossa kaikilla sarjoilla sekä karsinnassa että loppukilpailuissa. 
Irralliset rastinmääritteet ovat saatavissa lähtökarsinassa. Katso kohta lähtöjen toiminta. 
Rastinmääritteille ei ole tarjolla kiinnitysvälineitä. Rastinmääritteet on painettu myös 
karttaan.

https://tus.fi/sm2021/wp-content/uploads/sites/5/2021/05/Terveysturvallisuussuunnitelma.pdf


Rastit

Rasteilla on rastiliput ja emit-leimasimet. Mallirasti on nähtävissä lähtökynnysalueella, jossa
on myös emit-testaus. Mikäli emit-testauksessa havaitsette toimimattoman emitin , 
lähtökynnysalueen toimitsijalla on lainaemittejä.

Sarjat, matkat, rastien määrä, noususumma, lähtöpaikka, A-finaaliin pääsevien määrä 
ilmoitetaan erillisessä taulukossa. 

 

Kilpailunumerot

Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Karsinnassa ja A-finaalissa käytetään eri 
kilpailunumeroa. B-finaaleissa käytetään karsinnan numeroa. Oman kilpailunumeron ja 
lähtöajan mieleen painaminen suositeltavaa niin säästytään ruuhkilta lähtöluetteloiden 
läheisyydessä.

Karsintakilpailussa ja suorissa finaaleissa sekä A-finaaleissa kilpailunumerot 
lähtökynnyksellä. Kilpailunumerot ovat sarjoittain mapeissa. Kilpailija vastaa itse oman 
kilpailunumeronsa ottamisesta ja kiinnittämisestä. Käytä käsidesiä, ennen kuin otat 
numeron! Omat hakaneulat. Kilpailunumeroa ei saa taittaa.

WRE sarjojen numeroliivin saan lähtökynnykseltä ja tarvittaessa GPS-kantoliivin. GPS-laite 
annetaan kilpailijoille vasta lähtökarsinassa minuutin 5 kohdalla.

Lähtökynnys

Kilpailussa käytetään lähtökynnystä karsinnassa ja A-finaaleissa. Vain lähtökynnyksen 
määräajassa ylittäneet ja kilpailunumeronsa määräajassa ottaneet kilpailijat voivat 
osallistua kilpailuun. Lähtökynnysalueelta saa poistua vain lähtötoimintojen kautta 
kilpailuradalle tai lähtökynnyksen rajoituksien poistuttua. Lähtökynnyksellä on jaossa 
verryttelykarttoja, joihin kuvatulta alueelta poistuminen on sallittua vain oman esilähdön 
kautta lähtöpaikalle. 

Lähtökynnyksellä on runsaasti katettua tilaa sateen varalta. Matkapuhelimien tai muiden 
viestintälaitteiden käyttö lähtökynnysalueella on kielletty.

Lähtökynnys sulkeutuu karsinnan osalta klo 9.30 ja A-finaalien osalta / myös suorat finaalit 
klo 13.30, kilpailunumerot tulee ottaa mapista viimeistään 15 min kynnyksen sulkeutumisen
jälkeen. B-finaalissa ei ole lähtökynnystä.

Lähtökynnyksellä on saatavana juomavettä.

Esilähtö

https://tus.fi/sm2021/kilpailuinfo/


Lähtökynnysalueen reunalla on esilähtö, josta kilpailija voi lähteä kohti lähtöä 8 minuuttia 
ennen lähtöään. Esilähdössä valvotaan, että lähtökynnysalueen reuna ylitetään oikeaan 
aikaan. Karsinnassa käytössä on yksi esilähtö molemmille lähdöille, finaalissa kaksi eri 
esilähtöä.

Muista ottaa Emittarkistuslipuke lähtökynnysalueelta kilpailunumeroiden vierestä.

Karsinnan esilähdöstä on matkaa lähtöpaikalle 100 m (lähtö 1) / 150 m (lähtö 2) ja finaalin 
esilähdöistä 350 m (lähtö 1 / Urheilu-Mehiläinen) ja 150 m (lähtö 2 / OP Turun Seutu).

Varustekuljetus

Lähtökynnykseltä on varustekuljetus kilpailukeskuksen sisäänajotien alkuun / parkkialueen 
sisäänajotien kohdalla, jossa viitoituksilla rajattu säilytys varusteille. Varusteet voi jättää 
lähtökynnysalueelle erikseen merkittyyn paikkaan. Huom. ota oma sateenkestävä pussi 
varusteillesi ja tarvittaessa merkitse kilpailunumerosi pussiin. Varusteiden jättöpaikalla on 
valvonta.

Matkat lähtöihin ja lähtökynnykselle sekä viitoitus

Lähtöviitoitukset alkavat kilpailukeskuksesta. Kulku lähtöön on sallittu vain viitoituksen 
mukaisesti, eikä siltä saa poiketa. Viitoitukset kulkevat pääosin teitä ja peltoja pitkin. 
Viitoitus on merkitty mustavalkoisella nauhalla. Karsintalähtöön kannattaa aamun tiukan 
aikataulun vuoksi mennä suoraan parkkipaikalta. Lähtöviitoitus kulkee keskeltä 
parkkialuetta ja suunta lähtöihin on kaakko. 

Finaalien lähtöihin kulkee lähtökynnykseltä punavalkoinen viitoitus.

Etäisyydet:

-        Lähtökynnys (karsinta ja finaali): 1100 m, parkkipaikalta 600 m

-        Esilähdöt: Lähtökynnysalueen (200 m x 200 m) reunalla 

-        Lähdöt (matka esilähdöistä):

o   Karsinta: 100 m (lähtö 1 / Urheilu-Mehiläinen) ja 150 m (lähtö 2 / OP Turun 
Seutu)

o   Finaali: 350 m (lähtö 1 / Urheilu-Mehiläinen) ja 150 m (lähtö 2 / OP Turun 
Seutu)

Lähtöluettelot

Lähtöluettelot laaditaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjen ja SM-kilpailujen 
erillisohjeen mukaisesti. H21- ja D21-sarjoissa karsinnan lähtöluettelo määräytyy 
ensisijaisesti IOF:n maailmanrankingin mukaisesti.



Karsintakilpailujen lähtöluettelot ovat nähtävissä kilpailusivuilla     viimeistään torstaina 3.6, 
sekä kisapäivänä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla ja lähtökynnysalueella. Tarkista 
lähtölistasta oma emit-numerosi! Muutokset on ilmoitettava osoitteeseen
 ilmoittautumiset@tus.fi

A- ja B-finaalien lähtöluettelot julkaistaan kilpailusivuilla ja ilmoitustaululla 
karsintakilpailuiden lopputulosten selvittyä.

A-finaalien lähtöajat muodostuvat karsinnan perusteella niin, että karsinnan parhaat 
lähtevät viimeisenä. B-finaalissa kaikkien sarjojen lähdöt toteutetaan väliaikalähtöinä. B-
finaalin lähtöjärjestys muodostuu karsintakilpailun tuloksista käännetyssä järjestyksessä.

Ne kilpailijat, joilla ei ole hyväksyttyä tulosta karsintakilpailusta, arvotaan B-finaalisarjan 
alkuun. 

Sarjojen H/D21 B-finaalit toteutetaan väliaikalähdöllä. Lähtöjärjestys muodostuu 
karsintakilpailun tuloksista käännetyssä järjestyksessä. Lähtöväli 1 min. B-finaalit jaetaan 
useampaan ryhmään siten, että jako tehdään karsintakilpailun tulosten perusteella 
(ensimmäiseen ryhmään parhaat, seuraavan seuraavaksi parhaat jne.). 

Lähtöväli on karsinnassa ja B-finaaleissa 1 minuutti, A-finaaleissa 2 minuuttia.

Kilpailujen ensimmäiset lähtöajat:

Karsintakilpailun ensimmäinen lähtöaika on klo 9.00.

A-finaalin ensimmäinen lähtöaika on klo 13.00, B-finaalien klo 15.30.

Lähtö

Kilpailijan rintanumeron logo kuvaa lähtöpaikkaa. Lähtö 1 = Urheilu-Mehiläinen, lähtö 2 = 
OP Turun Seutu. Huomioitava on, että poikkeuksen muihin sarjoihin nähden, sarjoihin 
D20B ja D18B osallistuvat vaihtavat lähtöön 2 finaalissa. 

H21 ja D21 sarjojen finaalin lähtöpaikka sijaitsee lähdön 1 vieressä, viitoitus eroaa hieman 
ennen lähtöpaikkaa, seuraa opasteita.

Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan 5 minuuttia ennen lähtöään.

Lähdön toiminta

 5 min: kilpailijat kutsutaan nimellä lähtökarsinaan, (WRE-sarjoille GPS-laite finaalissa)
 4 min: kilpailija ottaa irralliset rastimääritteet 
 3 min: emit-nollaus 

 2 min: mallikartat 
 1 min: karttasangot, joiden vierellä kilpailija odottaa viimeisen minuutin  

mailto:ilmoittautumiset@tus.fi
https://tus.fi/sm2021/kilpailuinfo/


Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. Kilpailijan vastuulla on ottaa oikea kartta.

Emit-kortin tarkistus

Emit-kortin toimivuuden voi testata lähtökynnysalueella, mallirastilla. Kilpailija on itse 
vastuussa emit-korttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää lähtöluettelossa järjestäjille 
mainittua kilpailukorttia. Järjestäjä ei varmista kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä. Jos
kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjille ilmoitettua emit-korttia, suoritus hylätään 
(Lajisäännöt 11.518). Perustellusta syystä tehdystä muutoksesta (esim. rikkoutuminen) 
pyydetään ilmoittamaan ennakkoon perjantaihin 4.6. klo 12.00 mennessä.

Sallitut emit-kortit

SSL:n sääntöjen mukaan vain alkuperäisessä kunnossa olevien emit-korttien käyttö on 
sallittua. Muunnellun tai korjaillun kortin käyttäminen johtaa suorituksen hylkäämiseen. Älä
käytä Emit-korttia, johon on vaihdettu paristo!

Emit-vuokrakorttien lunastus

Emit-vuokrakortit lunastetaan kilpailukeskuksessa sijaitsevasta infosta (5 €). Samoin emit-
muutokset tehdään infossa (3 €). Vuokrakortit palautetaan infoon, palauttamatta jääneestä 
kortista veloitetaan 70 eur.

Kielletyt alueet

Kielletyt alueet on merkitty karttaan ja yhtenäisellä reunaviivalla kartassa osoitetut alueet 
myös maastoon. Kielletyille alueille eteneminen johtaa suorituksen hylkäämiseen. 

Karsinnassa on tien ylitys: kielletyn alueen kuvauksia ja nauhoituksia on ehdottomasti 
noudatettava!  Tien ylityksessä kilpailijan on noudatettava erityistä varovaisuutta, sillä tiellä 
on sallittu hidas liikenne yhtä aikaa kilpailijoiden kanssa.

Finaalissa puolestaan kartan reunalla kulkevan tien käyttö on kielletty ja tie on merkitty 
myös karttaan kielletyksi reitiksi.

Maali

Maalissa käytetään maalileimausta, josta jatketaan välittömästi leimantarkastukseen.
 Matkalla leimantarkastukseen kädet tulee desinfioida ja kilpailijoille annetaan uusi 
kasvomaski.

Mahdolliset epäselvyydet käsitellään itkumuurilla leimantarkastuksen läheisyydessä.

Kilpailukartat saa pitää sekä karsinnan, että finaalin jälkeen.

Karsinnan maali suljetaan klo 11.30. A- ja B-finaalien maalit suljetaan klo 18.00.

Ohjeet keskeyttäneille

https://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/saannot-ja-ohjeet/sallitut-kilpailukortit/


Keskeyttäneet ilmoittautuvat maalissa.

Suunnistusjalkineet

Kilpailussa ei saa käyttää suunnistuspiikkareita.

Juomarastit

Maastossa ei ole juomarasteja. Maalin jälkeen on saatavana Marli Vital-mehuja (2,5 dl) 

GPS-seuranta

Sarjojen H/D21 A-finaaleissa kilpailijoille annetaan GPS-seurantalaite. Kantoliivin saa 
lähtökynnysalueella ja laite sijoitetaan kantoliiviin lähtökarsinassa minuutin 5 kohdalla, 
oman liivin käyttöä suositellaan. Seurantalaitteen käytöstä ei voi kieltäytyä. Kieltäytyminen 
johtaa kilpailusta sulkemiseen.

Palkinnot, lukumäärä ja jaon ajankohta

SM-sarjoissa palkitaan kolme (3) parasta SM-mitalilla, ryhmässä 1 sijoille 4–10 ja ryhmässä 
2 sijoille 4–6 sijoittuneet palkitaan H/D70-sarjoihin saakka ko. sarjat mukaan lukien SM-
plaketilla. H/D75-, 80- ja 85-sarjoissa jaetaan vain mitalit.

A-finaaleissa on kolmelle parhaalle lisäksi luvassa paikallisen tilan tuotepalkintoja.

Palkinnot jaetaan sarjoittain viidessä eri ryhmässä:

Ryhmä 1: klo 15:00 – sarjat H85, D75, D80, D85
Ryhmä 2: klo 16:00 - sarjat H20, D20, H16, H15, H50, H55, H70, D50, D55, D70
Ryhmä 3: klo 16:30 – sarjat H18, D18, H35, H45, D45, D16, D15, H60, H65, H75, H80, D60, 
D65, 
Ryhmä 4: klo 17:00 – sarjat H40, D35, D40
Ryhmä 5: klo 17:30 – sarjat D21, H21
B-sarjojen voittajat voivat myös noutaa tuotepalkinnon infosta tulosten selvittyä.

WC:t, pukeutumis- ja peseytymispaikat

Wc-tiloina on bajamajoja. WC:t sijaitsevat kilpailukeskuksessa 16 kpl + pisuaari krossi, 
lisäksi lähtökynnysalueella 9 kpl + 1 krossi ja parkkipaikalla 3 kpl + 1 krossi

Ravintolan lähellä on erillisiä käsienpesupaikkoja 3 kpl

Erillistä pukeutumis- ja pesupaikkaa ei ole. 

Valokuvaaminen ja videointi

Maastossa ja kilpailukeskuksessa on kuvaajia ja kuvauslaitteistoja, jotka tallentavat kilpailua
ja kisatunnelmia.



Opastus ja pysäköinti

Pysäköintiin saapuminen ja lähteminen (sujuvuus), varaudu jonotukseen (paljon autoja klo 
8–8.30), pysäköintimaksu 5 eur. 

Pysäköintipaikalta on 500–700 m kilpailukeskukseen. Viitoitus lähtökynnykselle kulkee 
pysäköintialueen läpi, joten karsintaan osallistuville suosittelemme siirtymistä lähtöön 
suoraan pysäköintialueelta.

Karsintasarjojen tienylityksestä johtuen emme suosittele suoriin A-finaaleihin saapumista 
välillä 09:30 -11:30. 

Kilpailupaikalta poistuttaessa tullaan vilkasliikenteiselle Rymättyläntielle STOP-merkin takaa
mikä voi aiheuttaa ruuhkaa Merimaskuntielle. Ainakin 8-tien suuntaan lähtijöille 
vaihtoehtoinen reitti on Merimaskun suuntaan.

Kilpailukeskus

Ks. kilpailukeskuksen kartta

INFO

Info sijaitsee kilpailukeskuksessa ja palvelee mm. seuraavissa asioissa:

 Emit-muutokset 
 Vuokrattavat emitit 
 Löytötavarat 
 Pysäköintiliput 
 Ruokaliput 

Info on avoinna sunnuntaina 08:00 -18:00.

Ensiapu

Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste, jossa toimii lääkäri ja ensiapuryhmä. Ensiapupisteellä 
on valmius maastokuljetuksiin (mönkijä). Lähtöpaikoilta on yhteys ensiapuun.

Seurateltat

Seuratelttojen pystytys kilpailukeskukseen on sallittua kilpailijoiden huoltoalueelle (ks. 
kilpailukeskuksen kartta.

Ravintola ja kahvila              

Lämmin pastaruoka (broileri- ja kasvisvaihtoehdot) on tarjolla kisaravintolassa kello 10 - 14. Ruuan hinta on 
10 €. Ruoka-annoksia on tilattu 1500 eikä ennakkovarauksia voi tehdä. Jakolinjastolla on tarjolla käsidesiä ja
ruokaa hakiessa on käytettävä maskia. Ravintola toimii vain take away -periaatteella eikä sen läheisyydessä 
ole erillisiä ruokailupöytiä. 

https://tus.fi/sm2021/kilpailuinfo/
https://tus.fi/sm2021/kilpailuinfo/
https://tus.fi/sm2021/kilpailuinfo/


Ravintolan yhteydessä palvelee kahvila, jossa on myynnissä mm. leipiä, pullaa, makeisia, kahvia, teetä ja 
muita juomia sekä grillimakkaraa. 

Ruokaliput ostetaan viereisestä infosta eikä niitä myydä ravintolassa. Kahvilassa ja infossa on mahdollista 
maksaa sekä käteisellä että kortilla, mutta suosittelemme korttimaksua.

KAHVILAN HINNASTO
Kahvi                                   1,5 €
Tee                                      1,5 €
Kaakao                                1,5 €
Pillimehu        1 €
Limsa                                  3 €
Lähdevesi      2 €
Leipä (ruis tai sämpylä)       3 €
Pulla                                    2 €
Suklaa                                 1 €
Makkara        2 € 
Maissi                                 2 €

 

Löytötavarat

Kisapaikalle jääneitä tavaroita voi tiedustella numerosta 0509667719 tai sähköpostilla 
mirja.huhtinen@fimnet.fi

Kilpailijoiden mobiililaitteet

Kilpailualueen mobiiliverkon toimivuus joutuu testiin, kun paikalle saapuu näin suuri joukko
kilpailijoita. Siksi toivomme, ettei kilpailualueella suoratoistettaisi mobiililla kuvaa tai ääntä, 
jotta omien finaalilähtöaikojen katsominen onnistuisi mobiililaitteilta.

Organisaatio

Kilpailun johtaja: Marko Virta 0504695236

Tiedottaja: Heikki Pesola 0408366772

SSL:n kilpailunvalvoja, TA: Tapani Koskela 0404510670

WRE-valvoja (IOF): Tapani Koskela 0404510670

Ratavalvoja: Visa Koponen 0445692290

Ratamestariryhmän johtaja Janne Salmi 0405519769

Maali ja tulospalvelu: Jouni Laaksonen 0405238538, Risto Kivinen (WRE)

Lähdöt: Laura Jerkku 0400916110

Info: Mirja Huhtinen 0509667719

Kahvila: Lotta Haavisto 0400540032

mailto:mirja.huhtinen@fimnet.fi


Ensiapu: Riikka Ajalin 0405173910

Kuulutus: Antti Veijalainen 

Tuomarineuvosto

-        Puheenjohtaja: Manne Willman, Rastikarhut

-        Jäsen: Maritta Nurmi, Vaasan Suunnistajat

-        Jäsen: Juha Muhonen, Vaasan Suunnistajat

 

NAUTINNOLISTA KISAPÄIVÄÄ NAANTALIN SAARISTOMAISEMISSA!

Turun Suunnistajat 

 


