
Kilpailuohjeet 

Kilpailusäännöt 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n suunnistuksen lajisääntöjä ja järjestäjän ohjeita. 

Toimihenkilöt 

Kilpailunjohtaja: Mikko Lepistö, 050 315 4385, mikko.lepisto@iki.fi 
Ratamestariryhmän vetäjä: Mikko Lepistö 
Lähdöt: Jussi Lempinen 
Tulospalvelu: Lasse Lepistö 
Tiedotus: Sara Löyttyjärvi, 040 587 6445, sara.loyttyjarvi@gmail.com 

Tuomarineuvosto 

Järjestelyorganisaatio vastaa ratavalvonnasta. Tuomarineuvoston valtaa käyttää Timo 
Saarinen, VaHa 

Koronaturvallisuusohjeistus 

Älä tule kilpailupaikalle, jos olet vähänkään sairaana. 
 
Pidä riittävää etäisyyttä toisiin ihmisiin aina kun se on mahdollista. 
 
Huolehdi käsihygieniasta. Maalissa, infossa ja kahvilassa tarjolla käsidesiä sekä maskeja. 
 
Kilpailukeskusalueella suositellaan kaikkien yli 12-vuotiaiden käyttävän maskia  

Kilpailukeskus ja pysäköinti 

Kilpailukeskus sijaitsee Hauhon urheilukentällä. Osoite Suppatie 8, 14700 
Hauho/Hämeenlinna 
 
Pysäköinti urheilukentän parkkipaikalle sekä tarvittaessa Hauhon yhtenäiskoulun pihalle. 
Yhtenäiskoululta matkaa urheilukentälle noin 500m. 

Kartta ja maasto 

Suunnistuskartta 1:7500 mittakaava, kartoitettu kesällä 2021, tulostekoko A4, RR ja TR 
sarjat A5. Kartta on muovisuojuksessa. 
 
Maasto on suosittua ulkoilualuetta. Alueella on paljon polkuja. Kulkukelpoisuus alueella on 
pääosin hyvää. Paikoitelleen rehevä ruohikko ja heinikko hiukan hidastavat. 
Kilpailumaaston läpi kulkee Vuorenharju, joten korkeuseroa on jokaisella radalla jonkin 
verran. 
  



 

Rastinmääritteet  

Rastinmääritteet löytyvät vain kartasta, ei irrallisia määritteitä. 

Info 

Kilpailuinfo löytyy kahvilan kulmilta urheilukentän huoltorakennuksen tuntumasta. Ilmoita 
Infoon emit-korttien muutokset. Emit-vuokrakortit lunastetaan infosta, hinta 2 euroa. Maksu 
käteinen, pankkitilille tai Mobilepay.  
 
Palauttamattomasta emit-kortista veloitetaan 80 euroa. Emit-kortin muutoksen voi ilmoittaa 
su 5.9. klo 23 asti sähköpostilla osoitteeseen lasse.lepisto@iki.fi 

Lähtö 

Lähtöpaikka on urheilukentän reunassa. Matkaa lähtöön 150m infosta. Lähtöpaikka näkyy 
infosta. Ei erillistä viitoitusta. 
 
Toiminta lähdöissä: 
Viisi (5) minuuttia 

o Kilpailija kutsutaan lähtöalueelle, jossa voi tutustua kilpailukarttaan. Kartat ovat 
vaakatasossa ja valmiiksi suunnattuna. RR-, 10-suora- ja TR-sarjoissa rata on 
näkyvissä. Muilla sarjoilla karttaan on merkitty K-piste eli lähtökolmio. 

Neljä (4) minuuttia 
o Odotus 

Kolme (3) minuuttia 
o Emit-kortin nollaus 

Kaksi (2) minuuttia 
o RR- ja 10-suora -sarjalaiset saavat kartan ja opastuksen. TR-sarjalaiset saavat 

kartan, jossa on rata. Muilla sarjoilla on nähtävillä kartta, johon on merkitty K-piste. 
Yksi (1) minuutti 

o RR-, 10-suora- ja TR-sarjalaiset tutustuvat itsenäisesti omaan rataansa. H/D12, 
H/D14 sarjojen suunnistajat saavat kartan ja voivat tutustua rataansa. 

Lähtömerkistä saa lähteä matkaan 
  



. 

Sarjat, matkat ja lähdöt 

Sarja Matka 

H/D 14 3,4 km 

H/D 12 2,6 km 

H/D 10 1,7 km 

H/D12 TR 1,5 km 

H/D10 RR    2,4km siimaria / 1,6 km oikaistuna 

HD10 RRS 2,4km siimaria / 1,6 km oikaistuna 

 
Rastit: Rasteilla on rastilippu ja emit-leimasin. RR-sarjalaisten rastikoodit ovat RR1, RR2, 
RR3 jne. Muissa sarjoissa numerokoodit. Rasteja on lähekkäin. Tarkasta koodi kartassa 
olevista rastinmääritteistä. RR- sarjoissa puuttuvasta tai virheellisestä leimasta ei hylätä, 
vaan tulee 10 minuutin aikasakko. 
 
Siimari: Siimari on merkattu karttaan yhtenäisellä oranssilla värillä. Maastossa on 
yhtenäinen valkoinen muovinauha. 

Kilpailunumerot ja tarkistusliuskat 

Kilpailunumeroita ei käytetä. Emit-tarkistusliuskat löytyvät lähdöstä. 

Lähtöajat 

Lähtöajat tulevat valittavaksi pe 3.9. klo 20 kilpailusivuille ja ovat valittavissa la 4.9. klo 20 
asti. Jotka eivät ole lähtöaikoja valinneet, järjestäjä arpoo mukaan lähtölistoihin. Lähtölistat 
ovat nähtävillä kilpailusivuilla su 5.9 

Maali 

Suljetaan 20.00 tai viimeisen maalintulon jälkeen. 

WC 

Urheilukentän huoltorakennuksen WC-tilat ovat käytössä. 

Ensiapu 

Ensiapulaukku ja ensiaputaitoa on infossa. 

Tulokset 

Online-tulokset, linkki kilpailusivuilla. Paikalla ei ole tulostaulua. 

  



Palkinnot 

Maalissa kaikki palkitaan pienellä muistamisella. 
 
 
Tervetuloa Hauhon urheilustadionille! Tsemppiä kisailuun! 
 

 
Hauhon Sisu 
 


