
AVOIN  E-P:N AM-KESKIMATKAN KILPAILU KAUHAVAN KUKKURASSA 24.7.2020 

ALUSTAVAT KILPAILUOHJEET 

Kilpailunjohtaja: Tuija Katajamäki 040 5625373 

Ratamestarit:  Esa Lehtinen aikuisten radat & Tarja Lammi lasten radat 

Valvoja: Juha Laasanen Laihian Luja 

Tulospalvelu: Arto Puro-Aho 050 312 2549 

Tiedottaja: Teemu Hautala 050 598 4094 

Tuomarineuvoston pj: Voitto Erkinheimo KortJV 

Tuomarineuvoston jäsenet: Päivi Mäkineste-Mäkelä Rasku & Juha Nivukoski LapVi 

Nämä ovat alustavat kilpailuohjeet. Lopulliset kilpailuohjeet löytyvät kilpailupäivänä infotaululta ja 
suunistusjaoston nettisivuilta http://www.kauhavanwisa.fi/suunnistus 

Säännöt 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita sekä viranomaisten ja 
SSL:n määrämiä koronaohjeistuksia. 

Kilpailukeskus 
Kukkuran louhosalue n 6 km Kauhavan keskustasta. 

Kartta 
Tulostekartta 7/2020  6-värinen, käyräväli 2,5 m. Mittakaava 1:7500 sarjoissa H/D8RRS – H/D 12 TR ja 
H/D12 sekä H/D45-D70/H85. 

Muissa sarjoissa 1:10 000. Kartan koko A5 sarjoissa H/D8RRS –H/D12TR ja H/D12. Muissa sarjoissa 
kartan koko A4. Kartta on muovikotelossa. 

Maastokuvaus 
Kulkukelpoisuus on vaihteleva. Kallioalueilla näkyvyys ja kulkukelpoisuus erittäin hyvä,metsäalueilla 
osittain peitteistä ja hidastavaa maapohjaa. 

Kielletyt alueet 
Louhosalueen reunat,merkattu puna-keltaisin kielletyn alueen nauhoin. 

Mallirasti 
Kilpailukeskuksessa 

Leimaus 
Käytössä Emit-leimaus. Vuokratut Emit-kortit lunastetaan infosta. Tarkista Emit-korttisi numero 
lähtölistasta. Mahdolliset Emit-numeromuutokset ilmoitettava suoraan tulospalveluun Arto 
Puro-Aholle 050 3122549. 

Mallirastilla opaspaalun vieressä on nollausleimasin, jonka avulla voi tarkistaa emit-kortin toimivuuden 
ennen lähtöä. Lähdössä ei ole varaleimasimia! Toimimattoman kortin tilalle voi vuokrata uuden infosta, 
hinta 5€. Palauttamattomasta kortista perimme 80 €. 

Sarjat ja matkat 

Lähtö 1 
(H16-H65, D16-D55), tietä pitkin noin 600 metriä kilpailukeskuksesta, punakeltainen viitoitus 

Sarja Matka Rasteja Sarja Matka Rasteja 

H16 2,8 10 D16 2,6 9 

H18 3,5 13 D18 3,1 12 

H20 3,6 13 D20 3,2 10 
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H21 5,2 16 D21 4,0 14 

H35 4,2 14 D35 3,3 11 

H40 4,2 14 D40 3,3 11 

H45 4,0 14 D45 3,1 12 

H50 3,2 10 D50 2,5 10 

H55 3,1 12 D55 2,5 10 

H60 2,7 10       

H65 2,7 10       

Lähtö 2 
(H/D8RRS-H/D14, H70-H85, D60-D70), kilpailukeskuksesssa, valkoinen viitoitus 

Sarja Matka Rasteja Sarja Matka Rasteja 

H8RRS 1,8/2,4 6 D8RRS 1,8/2,4 6 

H10RR 1,8/2,4 6 D10RR 1,8/2,4 6 

H12TR 1,9 6 D12TR 1,9 6 

H12 1,9 6 D12 1,9 6 

H14 2,4 9 D14 2,3 9 

H70 1,9 9 D60 1,9 9 

H75 1,8 10 D65 1,8 10 

H80 1,7 8 D70 1,7 8 

H85 1,7 8       

Emit-tarkistuslipukkeet, rastimääritteet ja rintanumerot 
Emit -tarkistuslipukkeet ovat saatavilla lähtöpaikoilla. Rastimääritteet ovat kartoissa ja saatavilla 
myös irrallisina lähtökarsinoissa (1 kpl/ kilpailija).Lähdöissä ei ole kiinnitystarvikkeita.   

Kilpailussa ei käytetä rintanumeroita. 

Lähtö 
Ensimmäinen lähtö klo 17.30. Käytössä on kaksi lähtöpaikkaa. Katso matkat ja viitoitukset lähtöihin 
kohdasta "sarjat ja matkat". 

Toiminta lähdöissä 

Lähtö 1 
(H/D16-H65/D55)  

•  4 minuuttia ennen lähtöä: kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan ( irralliset  rastimääritteet 
saatavilla) 

•  3 minuuttia ennen lähtöä: kilpailijan emit-kortti nollataan 
•  2 minuuttia ennen lähtöä: kilpailualueen kartta nähtävillä 
•  1 minuutti ennen lähtöä: siirtyminen kartoille 
•  Lähtöhetkellä kilpailija ottaa kartan ja aloittaa kilpailusuorituksen. Tarkista että otit oikean 

sarjan kartan, vastuu on kilpailusääntöjen mukaan kilpailijalla! 

K-pisteelle on matkaa lähtöpaikalta n. 130 m.  

  



Lähtö 2 
(lasten ja nuorten sarjat sekä H70-85 ja D60-70) 

• 5 minuuttia ennen lähtöä lapset/nuoret kutsutaan ns. ohjausasemalle, jossa on RR- ja TR-kartat 
ratoineen ja H/D12-14 sarjalaisille kartta lähtökolmioineen nähtävillä 

• 4 minuuttia ennen lähtöä: emit- kortin numeron tarkistus ja irralliset rastimääritteet saatavilla 
H/D12TR, H/D12-14  sekä veteraanisarjoissa 

• 3 minuuttia ennen lähtöä: kilpailijan emit-kortti nollataan 
• 2 minuuttia ennen lähtöä: RR-sarjalaiset saavat kartan ja heitä opastetaan. Kilpailualueen kartta 

nähtävillä muille veteraanisarjoille, H/D12TR on kartta ratoineen ja H/D12-14 sarjalaisilla 
mallikartta, jossa K-piste. 

• 1 minuutti ennen lähtöä: siirtyminen kartoille. H/D12TR, H/D12-14 sarjalaiset saavat  ottaa 
kartan.RR-sarjalaiset voivat tutkia karttaa ja rataa. 

• Lähtöhetkellä  veteraanisarjalaiset ottavat kartan ja kilpailijat aloittavat 
kilpailusuorituksen.Tarkista että otit oikean sarjan kartan, vastuu on kilpailusääntöjen mukaan 
kilpailijalla! 

K-piste on lähtöpaikassa 

 

RR-radalla on 6 rastia, joilla on maastossa tunnukset: RR1, RR2, RR3, RR4, RR5 ja RR6 . Viimeinen 
rasti on yhteinen muiden sarjojen kanssa ja siellä voi leimata sekä RR6 että 100-leimasimella. 
Kilpailijaa ei hylätä puuttuvan tai virheellisen leimauksen vuoksi, vaan siitä tulee 10 minuutin lisäaika / 
virheellinen leimaus. 

HD8RR saattajasarja 
(vanhemman tai ohjaajan kanssa) 
Saattajasarjaan ilmottaudutaan  Irmassa tai infossa, Osallistumismaksu on 10€, ja saattajasarjassa 
summa on yhteinen saattajalle ja saatettavalle.  HD8RR saattajasarjan lähtö tapahtuu lähdöstä 2. 

Maali 
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Viimeisellä rastilla on kaksi leimasinta, joissa on koodit 100 ja 
RR6. Kilpailija voi leimata kummalla leimasimella tahansa. Kilpailijat suorittavat maalileimauksen 
maalilinjalla ja siirtyvät leimantarkistukseen. Puuttuva maalileimaus johtaa hylkäämiseen,paitsi RR-
sarjoissa. Karttoja ei kerätä maalissa. Suunnistuksen lajisääntöjen mukaan kilpailijat eivät saa näyttää 
kilpailukarttaa tai -rataa muille kilpailijoille eikä huoltajille ennen viimeistä lähtöaikaa. Samoin radan 
näyttäminen esim. vanhalta kartalta on kiellettyä. 

Keskeyttäneet 
Keskeyttäneet kilpailijat saapuvat maalin kautta, suorittavat maalileimauksen ja ilmoittavat 
keskeytyksestä leimojen tarkistuksessa. 

Pesu 
Ei tarjolla. 

WC 
WC-vaunu kilpailukeskuksen alueella, ks. opaspaalulta opastus. 

Ensiapu 
Kilpailukeskuksessa maalin välittömässä läheisyydessä. 

Ravintola 
Kahvio ja makkaran myynti kilpailukeskuksessa take away-periaatteella. Tarjolla suolaista ja makeaa. 

Palkinnot 
Aluemestaruusmitalit noudettavissa infosta tulosten selvittyä. 

Jos sarjan voittaa alueen ulkopuolinen kilpailija hänelle lähetetään lahjakorttipalkinto postissa. Tämän 
vuoksi heidän tulee ilmoittaa infoon osoittensa, johon lahjakorttipalkinto tullaan lähettämään.HD 8RRS-
12 sarjalaisille jaetaan  kaikille maalin tulessa osallistumispalkinto. 



Tulokset 
Kilpailukeskuksessa ei ole tulostaulua vaan online-tulokset nähtävissä kilpailun aikana sekä Kauhavan 
Wisan nettisivuilla väliaikoineen (http://www.kauhavanwisa.fi/suunnistus). 

Paikoitus 
Pellolla, josta tietä pitkin n. 500 m kilpailukeskukseen. 

  

LISÄOHJEET KOSKIEN Korona- ohjeistukseen liittyen 

Kilpailijan velvollisuudet: 

Älä saavu kilpailupaikalle flunssaisena. 

Huomioi matkustuksen osalta virustilanteen vaatimat ohjeistukset. Kilpailupaikalle saa tulla vain 
kilpailijoita sekä nuorten välttämättömät huoltajat. 

Pyri viettämään kilpailupaikalla mahdollisimman lyhyt aika. Huolehdi turvaväleistä, siirtymissä 
oikeanpuoleinen liikenne. 

Huolehdi käsihygieniasta järjestäjien ohjeen mukaisesti. 

Järjestäjän toimenpiteitä: 

Väljyys kilpailukeskuksessa ja lähtöpaikalla. 

Käsien desinfiointiaineet kilpailupaikalla infossa ja kahviossa asioinnin sekä wc:n yhteydessä, 
lähtöpaikoilla ennen nollausta ja maalissa ennen emitin purkua. 

Huolehditaan nolla- ja maalileimasimien säännöllisestä desinfioinnista kilpailun aikana. 

WC-tiloja siivotaan ja desinfioidaan tehostetusti kilpailupäivinä. 

Kokoontumisten välttämiseksi kilpailukeskuksessa ei ole pesupaikkaa eikä tulostaulua. 
 

TERVETULOA KUKKURALLE JA ONNEA KISAAN!  

Kauhavan Wisan suunnistusjaosto 

 


