
Kilpailuohjeet 

Pohjois-Pohjanmaan AM-suunnistuskilpailut AM-viesti Oulunsalon Vasama 
14.8.2016, sisältäen kuntosarjat  

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:  

Viestissä suurin osa radoista kulkee suurimmilta osiltaan Kisakankaan kuivemmilla 

kankailla. Pisimillä reiteillä menohaluja käydään vähän hillitsemässä vanhojen 

ojitusmetsien laidoilla, joilla maasto on soistuvaa. Kilpailualueen eteläreunalta löytyy sekä 

uusia, että vanhoja metsähakkuita, jotka hidastava hieman, mutta eivät merkittävästi 

etenemistä. Juontourista kaikkia ei ole merkittynä kartalle vaan vain vahvimmat maastossa 

näkyvät. Kaikki aikuisten viestiradat ylittävät hiekkakuopille vievän isomman tien. Tiellä ei 

viikonloppuisin ole raskasta liikennettä, mutta tiellä on epäsäännöllistä autoliikennettä 

marjastajien ja ulkoilijoiden toimesta. Olkaa varovaisia tien ylityksissä. Aluetta vaivaavan 

kroonisen kivipulan takia karttaan on merkitty kartoitusohjetta pienempiä kiviä.  

 

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 1:7500, 
käyräväli 2,5 m, lasertuloste 8/2016. Kartta on kokoa A4 ja kartat ovat muovisuojuksessa. 
Kartat kerätään maalissa ja ne ovat saatavilla yhteislähdön jälkeen järjestäjän 
osoittamasta paikasta. 

Sarjat AM-Pitkä viesti sarjat ja matkat: 

Sarjat H/D10RR, H/D21, H/D40 (max yhteisikä), H/D50 (max yhteisikä), H/D90 (min yhteisikä), 
H/D120 (min yhteisikä), H/D150 (min yhteisikä), H/D180 (min yhteisikä), H210 (min yhteisikä), 
H/D75 (min yhteisikä 225 ja min osallisujanikä 75v). Jokaisessa 3 osuutta. 

Kaikilla osuuksilla on hajonnat. Osuuspituuksiin sisältyy viitoituksia noin 440m. 



Lähtö klo 11:00 
Sarja Matka  Sarja Matka 
H10RR 3*2,41km/2,0km D10RR 3*2,41km/2,0km 
H40 3*2,5-2,8km  D40 3*2,2-2,5km 
H50 3*4,4-4,6km  D50 3*3,8-3,9km 

Lähtö klo 12:00 
Sarja Matka  Sarja Matka 
H21 3*6,8-7,2km  D21 6,2-6,4km 
H90 3*5,4-,5,km  H90 5,2-5,3km 
H120 3*4,6-4,7km  D120 4,5-4,6km 
H150 3*4,5-4,6km  D150 4,3-4,4km 
H180 3*3,7-4,0km  D180 3,5-3,9km 
H210 3*3,0-3,1km  D210 2,9-3,0km  
H75 3*3,0-3,1km  D75 2,9-3,0km 
Kuntosarja 3*4,2-4,3km 

Kaikissa sarjoissa kolme (3) osuutta. Sarjoissa H10RR, H40 ja H50 voi joukkueeseen kuulua 1-2 
tyttöä. 

Lähtö: 

Lähtö/vaihtoalueelle on kilpailukeskuksessa. Ensimmäinen lähtö sarjoille H/D10RR, 
H/D40, H/D50 tapahtuu klo 11:00 yhteislähtönä, lähtö/vaihtoalueen sisäänpääsy avataan 
klo 10.30. Muiden sarjojen lähtö tapahtuu klo 12:00 yhteislähtönä, lähtö/vaihtoalueen 
sisäänpääsy avataan klo 11.30. Lähtö tapahtuu kuuluttajan merkistä. 
Emit-kortit nollataan lähtöalueelle saavuttaessa valvotusti. Vältä ruuhkaa ja siirry ajoissa 
lähtöpaikalle! Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään. Lähdöstä/vaihdosta on viitoitus K-
pisteelle. Lähdössä kartat jaetaan kilpailijoille käteen. Huom!!! Myös lastensarjoissa 
viitoitus (280m) K-pisteelle. 

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 joka kiinnitetään hakaneuloin rintaan.  
Kilpailunumerot ovat noudettavissa sunnuntaina infotaulun viereiseltä narulta seuroittain 
pakattuna kirjekuoreen hakaneuloineen ja ne kerätään pois maalissa. Palauttamattomasta 
numerosta veloitamme 10 €. 

 



Numerot ja värit osuuksittain: 

1. osuus: Keltainen, musta numero 

2. osuus: Vihreä, musta numero 

3. osuus: Oranssi, musta numero 

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 karttoihin. Sarjojen HD40 ja HD50 rastimääritteet 
nähtävillä myös infotaululla. 

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

o –symboli kartassa tarkoittaa puolustusvoimien rakentamia pesäkkeitä. 

EMIT-tarkistusliuskat: 

Tarkistusliuskat ovat seurakirjekuorissa yhdessä numerolappujen kanssa. Emit-
tarkistusliuskaan tulee kirjoittaa joukkueen numero ja osuus, tarkistuslistan 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. 

Viestin juoksujärjestys ja Emit muutokset: 

Viestin juoksujärjestys on ilmoitettava viimeistään ke 10.8.2016 klo 24:00 mennessä Irma 
– järjestelmään. Pakottavista syistä juoksujärjestystä voi muuttaa kirjallisesti 
kilpailukeskuksessa kilpailupäivänä klo 10.00 asti. Muutoksesta kilpailupaikalla peritään 
5€/muutos. Tämän muutoksen hyväksyy tai hylkää kilpailun valvoja. Joukkue, joka ei 
ilmoita juoksujärjestystä järjestäjien ohjeiden mukaisesti, ei saa lähtölupaa. Muussa kuin 
ilmoitetussa järjestyksessä juoksevat joukkueet hylätään. Kilpailussa kerran käytettyä 
Emit-korttia ei voi käyttää uudelleen. 

 



Vaihto: 

Lähtö/vaihtoalueelta ei saa poistua Emit-nollauksen jälkeen ennen omaa kilpailusuoritusta. 
Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus vaihtoon. Vaihtoon tuleva kilpailija leimaa vaihdossa, 
antaa karttansa toimitsijalle, ottaa itse karttatelineestä joukkueensa seuraavan osuuden 
suunnistajan kartan ja antaa sen seuraavan osuuden viestinviejälle vaihtopuomilla sekä 
siirtyy tämän jälkeen leimantarkistukseen. Väärän kartan ottaneen joukkueen suoritus 
hylätään. Kilpailija, jonka kartan joku toinen on ottanut, saa kartan vaihtoalueella olevalta 
varakarttatoimitsijalta. Aikahyvitystä varakartan hakemisesta ei anneta. 

Viestin uudelleenlähdöt: 

Uusintalähtö on tarkoitettu niille kilpailijoille, jotka eivät ole siihen mennessä päässeet 
maastoon tai joukkueen suoritus on keskeytynyt. Vaihto suljetaan 10 minuuttia ennen 
uusintalähtöä. Seuraa kuuluttajan ohjeita. 

Lasten (H/D10RR, H/D40, H/D50) uudellenlähtö klo 13:00, alue avataan 12:30. 

Muut sarjat uudelleenlähtö klo 15:30, alue avataan 15:00 

Ensiapu: 

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

Matkat lähtöpaikoille: 

Lähtö/vaihtoalue kilpailukeskuksessa, josta viitoitus k-pisteelle 280m. 
 

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 17:30 

Keskeyttäneet: 

Keskeyttäneen kilpailijan tulee ehdottomasti ilmoittautua heti maalissa. 

Palkinnot: 

AM-mitalit jaetaan kolmelle parhaalle joukkueelle kaikissa sarjoissa. Lisäksi lasten ja 
nuorten sarjoissa H/D10, H/D40 ja H/D50 kaikki palkitaan. Palkinnot jaetaan sarjoittain 
tulosten selvittyä kilpailukeskuksessa. 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! 

 


