
Kilpailuohjeet 

Pohjois-Pohjanmaan AM-suunnistuskilpailut AM-Pitkä Oulunsalon Vasama 
13.8.2016                 

Päätoimihenkilöt: 
Kilpailun johtaja: Antti Rimpiläinen 
Pääratamestari:  Mika Maaninka 
Lasten radat:  Johanna Limingoja 
Tulospalvelun johtaja:  Sami Alitalo 
Kilpailunvalvoja: Jukka Tienhaara/HaHe 
Tiedotus ja Info: Kaisu Ainassaari 
Tuomarineuvosto: Kauko Myllymaa (pj) OulRe 
  Seppo Mattila/KoskRi 
  Ulla Mattila/SK Pohjantähti 

Maasto:  

Pitkällä matkalla maaston kulkukelpoisuus vaihtelee. Paikoin reitille osuu hidastavia ja 
tiheitä soistuneita alueita. Toisaalta maastosta löytyy erittäin nopeita kankaita. 
 
Pitkän matkan radat on laadittu ohjeaikojen puitteissa. Radat vaativat fyysisen 
suorituskyvyn lisäksi erilaisia suunnistustaitoja. Nyt tarvitaan tarkkaa kartanlukua, 
suunnassa kulkua ja itselle sopivia reitinvalintoja. 

Lasten ja nuorten radat kulkevat pääosin kuivalla ja polkurikkaalla kankaalla. Alueella on 

myös metsähakkuita, joissa juontouria. Näistä vain vahvimmat on merkitty karttaan. 

Pisimmät radat käyvät myös vanhojen ojitusmetsien soistuvalla maaperällä.  

Kartta: 

Suunnistuskartan mittakaava on 1:10 000, paitsi 12-vuotiailla ja nuoremmilla sekä H80, 
H85 ja D70 1:7500, käyräväli 2,5 m, lasertuloste 8/2016. Kartta on kokoa A4 ja kartat ovat 
muovisuojuksessa. Mallikartta on nähtävillä lähtöpaikoilla 2 minuuttia ennen lähtöä. 
Karttoja ei kerätä pois maalissa. Maaliin saapuneen kilpailijan ei tule näyttää karttaa 
myöhemmin lähteville kilpailuelämyksen säilyttämiseksi ja suunnistuksen eettisten 
sääntöjen turvaamiseksi. 

Sarjat ja matkat: 

Sarja Pituus  Rasti lkm Sarja Pituus Rastien määrä 

LÄHTÖ 1 

H8RR 2,45km/1,69km 7 D8RR 2,45km/1,69km 7 

H10RR 2,45km/1,69km 7 D10RR  2,45km/1,69km 7 

H12TR 1,73km  7 D12TR 1,73km  7 

H12 2,36km  7 D12 2,36km  7 

H14  3,07km  8 D14 2,85km  7

    D70 2,52km  7 

     D75 2,52km  7 

H80 2,86km  8 D80 2,18km  7 

H85  2,52km  7 D85  2,18km  7 

 



LÄHTÖ 2 
H16 5,08km  10 D16 3,51km  8 
H18 6,30km  15 D18 4,61km  11 
H20 7,94km  16 D20 6,09km  12 
H21  10,06km  17 D21  7,10km  13 
H35 8,29km  16 D35 5,53km  13 
H40 8,29km  16 D40 5,53km  13 
H45 7,94km  16 D45 5,08km  10 
H50 6,79km  13 D50 4,61km  11 
H55 6,30km  15 D55 4,33km  10 
H60 6,09km  12 D60 4,33km  10 
H65 5,53km  13 D65 3,51km  8 
H70 4,61km  11 
H75 3,60km  9  

Lähtö: 

Ensimmäinen lähtö on klo 13:00, lähdöt tapahtuvat väliaikalähtönä. Lähtöluettelot 
sarjoittain ovat nähtävissä infotaulululla, lähtöpaikoilla sekä Oulunsalon Vasaman 
nettisivuilla (www.oulunsalonvasama.fi) pe 12.8. Lähtöpaikoille on viitoitus opaspaalulta 
kilpailukeskuksesta. Lähtö 1 viitoitus on keltainen ja Lähtö 2 viitoitus on valkoinen. 
Lastenlähtöjen erillisohjeet löytyvät näiden kilpailuojeiden lopusta. 

Lähtömenettely LÄHTÖ 2: 

-4 min Kilpailijat kutsutaan "Lähtöaika xx.xx", lähtijöiden tarkistus.  

-3 min Emit- nollaus (tarvittaessa järjestäjiltä vara-emit, josta peritään jälkikäteen 
vuokrausmaksu), 

-2 min Mallikartta nähtävillä 

-1 min Siirtyminen kilpailusarjan mukaiselle karttasankolle. Kartan saa ottaa vasta 
lähtöhetkellä. 

  Lähtö Kilpailija ottaa karttansa ja suunnistus alkaa. 

 

WC, pesu ja pukeutuminen: 

WC sijaitsee kisakeskuksen ulkorakennuksessa. Pesu ja pukeutuminen ovat Kisakankaan 
majan sisätiloissa. Nastareiden käyttö on ehdottomasti kielletty sisätiloissa. 

Mallirasti 

Mallirasti on kilpailukeskuksessa infotaulun vieressä. 

 



Kilpailumateriaali: 

Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroita jotka kiinnitetään hakaneuloin rintaan. 
Kilpailunumerot ovat saatavilla narulta infotaulun vierestä hakaneuloineen ja ne kerätään 
pois maalissa. Palauttamattomasta numerosta veloitamme 10 €. 

Rastit, leimausjärjestelmä ja Emit -kilpailukortti: 

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Kaikki kilpailijat tarkastavat 
lähtöluettelosta oman Emit-korttinsa numeron oikeellisuuden. Virheellinen numero on 
muutettava tulospalvelupisteessä maalin yhteydessä ennen kilpailusuoritusta. Emit-tietojen 
muuttamisesta kilpailupaikalla peritään 5 € / muutos. Kaksi henkilöä ei saa käyttää samaa 
emit-korttia. Kukin kilpailija huolehtii emit-korttinsa nollauksesta ennen kilpailua. Emit-
kortin toiminnan tarkistamiseen on leimasin infotaulun lähettyvillä. Leimasimen vilkkuva 
valo osoittaa kortin olevan toimintakuntoinen. Järjestäjältä vuokratun Emit-kortin voi 
noutaa kahviosta infopisteestä käteismaksua vastaan. Mikäli oma Emit-kortti ei ole 
mukana tai osoittautuu mallirastilla toimimattomaksi, voi info-pisteestä vuokrata kortin (5 
€), käteismaksu. Jos EMIT-kortti osoittautuu toimimattomaksi lähtöpaikalla, voi 
toimihenkilöiltä vuokrata kortin (5€), käteismaksu kilpailun jälkeen kahvion infoon. 
Vuokratut Emit-kortit tulee palauttaa kilpailusuorituksen jälkeen kahvion infoon. 
Palauttamatta jääneistä korteista veloitamme 70 €. 

Rastimääritteet: 

Rastimääritteet ja rastikoodit on painettu karttaan sekä lisäksi lähtökarsinoissa on jaossa 
irrallisia rastimääritteitä muille sarjoille paitsi RR. Rastimääritteille ei ole tarjolla 
kiinnitysmateriaalia. 

x -symboli kartassa tarkoittaa mm. lautakasoja, peltiromua ja sortuneita ruokinta-
automaatteja. 

o –symboli kartassa tarkoittaa puolustusvoimien rakentamia pesäkkeitä. 

 EMIT-tarkistusliuskat: 

Tarkistusliuskat lähtöpaikoilla, käyttö on pakollista.  

Kielletyt alueet: 

Kilpailumaastoon saa mennä vain kilpailusuorituksen aikana. K-pisteelle meno ennen 
omaa kilpailusuoritusta on kiellettyä. Lähtöalueella on mahdollisuus verryttelyyn. 
Kilpailumaastossa ei ole kilpailijalle kiellettyjä alueita. 

Juomarasti: 

Kaikilla Lähtö 2:sta lähtevillä on juomarasti. Se on matkan puolivälissä. 

Ensiapu: 

Kilpailukeskuksessa päivystää ensiapuryhmä. Ensiavun yhteystiedot: Miia Länsitie 044 
3097886. Maastossa ei ole ensiapurastia. 

 

 



Matkat lähtöpaikoille: 

  Lähtöön: 
Lähtö 1  200m 
Lähtö 2  1000m 

Maali: 

Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Maaliviivalla 
suoritetaan maalileimaus, jonka jälkeen kilpailija siirtyy leimantarkistukseen jossa saa 
tiedon onnistuneesta/virheellisestä suorituksesta. Mikäli leimauksissa on epäselvyyksiä, 
kilpailija ohjataan itkumuurille. Itkumuuri sijaitsee leimantarkastuksen yhteydessä. 
Leimantarkistuksen jälkeen on mahdollista tulostaa emit-kortin tiedot omatoimisesti.  

Maali suljetaan klo 17:00 

Keskeyttäneet: 

Keskeyttäneen kilpailijan tulee ehdottomasti ilmoittautua heti maalissa. 

Palkinnot: 

AM-mitalit jaetaan kolmelle parhaalle kaikissa sarjoissa. Lisäksi lasten ja nuorten sarjoissa 
H/D8-14 kaikki palkitaan. Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa sarjoittain tulosten 
selvittyä. Seuraa kuuluttajan ohjeita. 

Ravintola: 

Kilpailukeskuksen puffetissa on myytävänä kahvia, virvokkeita, pikkusyötävää ja 
grillimakkaraa. 

Muuta huomioitavaa: 

Tapahtumassa noudatetaan Suomen suunnistusliiton suunnistuksen lajisääntöjä.  
 
Suunnistaja on velvollinen auttamaan sairastunutta, loukkaantunutta tai muutoin 
avuntarpeessa olevaa kilpailijaa ja tilanteen niin vaatiessa opastamaan eksynyttä lasta. 
(lajisäännöt 3.27) 

Suunnistaja osallistuu suunnistustapahtumaan omalla vastuullaan. (lajisäännöt 3.41) 

Ympäristö: 

Pidetään yhdessä huoli siisteydestä ja suunnistuksen jatkuvuudesta näissä hienoissa 
maastoissa. Roskat (esim. geelipussit) on jätettävä lähtöön tai kuljetettava mukanaan pois 
maastosta. 

 

Tervetuloa Oulunsalon Vasaman AM-kisoihin ja onnea kilpailuun! 



Alle 14-vuotiaille erillisohjeet: 

Lasten sarjat HD10RR, HD12TR, HD12, HD14 lähtevät lähdöstä 1. Sarjojen HD12TR, 
HD12 ja HD14 rastimääritteet ovat nähtävillä infotaululla.  

RR 

5min ennen lähtöä on lähtöajan ja nimen kuulutus, jonka jälkeen kilpailukartta ratoineen on 
nähtävillä minuutin ajan. 

4 min Lähtöajan ja kilpailukortin tarkastus 

3 min Emit –nollaus  

2 min ennen lähtöä RR-suunnistaja saa kartan ja häntä opastetaan.  

1 min ennen lähtöä omaa karttaa ja rataa voi tutkia itse. 

RR-radalla on 7 rastia, joilla on maastossa tunnukset RR1, RR2, RR3, RR4, RR5, RR6 ja 
RR7. Viitoituksena on yhtenäinen valkoinen siimari. Siimari on merkitty karttaan violetilla 
viivalla. Kilpailijaa ei hylätä puuttuvan tai väärän leimauksen vuoksi vaan hän saa 10 
minuutin lisäajan/virheellinen leimaus. 

TR 

5 min ennen lähtöä on lähtöajan ja nimen kuulutus, jonka jälkeen kilpailukartta ratoineen 
on nähtävillä minuutin ajan.  

4 min Lähtöajan ja kilpailukortin tarkastus 

3 min Emit –nollaus  

2 min ennen lähtöä TR-suunnistaja saa tutkia karttaa, jossa rata.  

1 min ennen lähtöä TR-suunnistaja saa oman kartan. Rastimääritteet on painettu karttaan. 
Viitoituksena on yhtenäinen valkoinen siimari. Siimari on merkitty karttaan violetilla viivalla. 

12-14 v 

5 min ennen lähtöä on lähtöajan ja nimen kuulutus, jonka jälkeen kilpailukartta, jossa on K-
piste on nähtävillä minuutin ajan.  

4 min Lähtöajan ja kilpailukortin tarkastus 

3 min Emit –nollaus  

2 min ennen lähtöä on mallikartta, jossa on K-piste.  

1 min ennen lähtöä saa oman kilpailukartan. 


