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Säännöt
Kilpailuissa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton sääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita.
Kartta
Tunturisuunnistuskartta 7/2011 (tulostekartta), käyräväli 10 m, mittakaava 1:25 000. Kartan koko
molempina päivinä A3. Kartta on muovikotelossa. Kartta on nähtävillä lähtöpaikoilla.
Kartta on tehty vuoden 1995 tunturisuunnistuskartan pohjalta. Karttaa on päivitetty tarkemmin
rastien ympäristöstä ja oletetuilta rastivälien juoksureiteiltä. Muilta osin karttaan on päivitetty
ainoastaan selkeimpiä kohteita (uusia teitä, mökkejä jne.).
Maasto
Maasto on pääosin hyväkulkuista Pallas-Ounastunturien tunturimaastoa, jossa kivikoita on vain
vähän. Korkeuserot ovat erittäin suuret. Etenkin ensimmäisenä päivänä ratojen noususummat
muodostuvat hyvin suuriksi. Avointa aluetta kartasta on noin 30–40 %. Avoin alue vaihtuu
vähitellen matalaksi koivikoksi ja edelleen metsäksi, joten kasvillisuuskuvioiden rajat voivat välillä
olla epämääräisiä.

Ratojen alku- ja loppuosat kulkevat metsämaastossa, jossa näkyvyys vaihtelee melko paljon.
Suurimmaksi osaksi metsämaasto on hyväkulkuista kangasta, mutta myös hidaskulkuisempaa ja
suunnistuksellisesti haastavampaa korpimetsää löytyy hieman.
Maastossa ei ole kovin paljon suoalueita. Suoalueita on lähinnä ratojen alku- ja loppuosilla
mäntykankaiden väleissä. Ylhäällä tunturissa suon ja metsämaaston raja ei ole aina selkeä, ts. suo
tai soistuva voi vaihtua metsämaaksi vähitellen.
Kilpailumaastoa halkoo itä-länsi-suunnassa korkeahko poroaita. Aita on mahdollista alittaa useista
kohdista ryömimällä tai kulkemalla karttaan merkityistä porteista. Joissakin kohdissa aidan raoista
mahtuu myös menemään läpi. Aitaa ei saa vahingoittaa eikä portteja jättää avoimiksi, jos ne ovat
kiinni.
Ensimmäisen päivän lopussa ja toisen päivän alussa kaikki radat ylittävät runsasvetisen puron. Puro
suositellaan ylitettäväksi joko tunturiin menevää vaellusreittiä tai karttaan merkittyjä ylityspaikkoja
pitkin. Karttaan merkityt ylityspaikat ovat rakennettuja siltoja, joiden kohdalla puron varren puissa
on näkyvillä myös sinisiä nauhoja sillan havaitsemisen helpottamiseksi. Puron voi ylittää myös
kahlaamalla, mutta vettä voi paikoin olla runsaasti, joten sitä ei siis suositella.
Karttaan on merkitty vihreällä katkoviivalla Pallas-Yllästunturin kansallispuiston raja, joka näkyy
maastossa normaalina rajalinjana.
Kilpailunumerot, tarkistuskortit ja rastinmääritteet
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroita. Sama numero kumpanakin päivänä. Numerolaput ja
hakaneulat ovat kilpailukeskuksessa naruun ripustettuina. Kilpailunumero kiinnitetään rintaan niin,
että numero on helposti havaittavissa.
Numeroiden yhteydessä on saatavissa EMIT-tarkistuskortteja. Kilpailija vastaa itse tarkastuskortin
käyttämisestä ja merkitsee kilpailunumeronsa korttiin.
Rastinmääritteet ovat painettu karttaan. Irrallisia rastinmääritteitä ei ole saatavilla.
Rastit ja leimaus
Kilpailussa käytetään Emit-leimausta. Parisarjoissa käytetään kahta Emit-kilpailukorttia. Parin on
juostava koko kilpailu ja käytävä kaikilla rasteilla yhdessä. Parin molempien jäsenten tulee leimata
kaikilla rasteilla. Mallirasti sijaitsee kilpailukeskuksessa.
EMIT-kilpailukortit
Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää
lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tule tarkistamaan/varmistamaan
kilpailijan kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä. Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle
ilmoitettua elektronista kilpailukorttia, suoritus hylätään (Suunnistuksen lajisääntö 11.518).
Muutokset on ilmoitettava kilpailukeskuksen infoon ennen kilpailijan lähtöhetkeä.
Vuokrakortit saa infosta hintaan 5 euroa. Palauttamatta jätetystä EMIT-kortista veloitetaan 60
euroa.

Lähdöt
Lauantaina yhteislähtö kaikille sarjoille on klo 14:00. Lähtöön on matkaa noin 2,5 km. Varaa
riittävästi aikaa lähtöön siirtymiseen. Lauantain lähtöpaikalla on saatavilla vettä, ja lähtöpaikalta
löytyvät myös WC:t. Mallikartta on nähtävillä lähdössä.
Lauantain lähtöpaikalla on oltava viimeistään klo 13:45, jotta kaikki ehtivät nollata Emitin ennen
lähtöä. Muistakaa siis nollata Emitit! Klo 13:55 aletaan ryhmittyä lähtöriveille omien karttojen
taakse. Kartan takapuolella on kilpailunumero. Parisarjoissa parin kartat ovat nidottu kulmasta
yhteen. Kartoista saa ottaa kiinni 30 sekuntia ennen lähtöä, mutta silloin niitä ei saa vielä katsoa.
Lähtö tapahtuu lähtölaukauksen kuuluttua.
Sunnuntaina on takaa-ajolähtö 1. päivän tulosten perusteella kuntosarjaa lukuun ottamatta kaikissa
muissa sarjoissa. Takaa-ajoon pääsevät mukaan kaikki ne, jotka jäävät 1. päivänä sarjansa kärkeen
korkeintaan 40 minuuttia. Sekaparisarjoissa ikähyvitykset huomioidaan ensimmäisen päivän
tuloksiin. Ikähyvityksien mahdollisia korjauksia voi tehdä infossa ennen lauantain lähtöä.
Kaikki ensimmäisen päivän voittajat lähtevät toisena päivänä klo 10:00 ja siitä lähdöt jatkuvat
takaa-ajona klo 10:40 asti. Kaikki ne, jotka eivät pääse takaa-ajoon, lähtevät toisena päivänä
yhteislähdöllä klo 10:45. Sunnuntain tarkat lähtöajat ilmoitetaan tulostaululla ja kisasivuilla
(http://www.pelpo.net/tunturi2011/) lauantain tulosten selvittyä.
Kuntosarjalaiset saavat itse valita toisen päivän lähtöaikansa aikaväliltä 10:45–12:00.
Kuntosarjalaisten tulee käydä kertomassa haluttu sunnuntain lähtöaika kilpailukeskuksen infoon
mielellään jo lauantaina.
Sunnuntain lähtöön on matkaa noin 700 m. Lähtöpaikalla ei ole juomaa tai WC:tä.
Sunnuntain takaa-ajolähtöön kutsutaan lähtöajan mukaan noin 4 min ennen lähtöä. Kolme minuuttia
ennen lähtöä tapahtuu EMIT-kortin nollaus. Kaksi minuuttia ennen lähtöä on nähtävissä mallikartta.
Minuutti ennen lähtöä kilpailija siirtyy sarjansa tunnuksella merkityn karttalokeron viereen.
Lähtömerkin saatuaan kilpailija ottaa kartan sarjansa tunnuksella merkitystä lokerosta. Kilpailija
vastaa itse siitä, että ottaa oikean kartan. Kaikki edellä mainitut minuuttiajat ovat noin aikoja takaaajolähdöstä johtuen.
Sunnuntain yhteislähtöön omien karttojen taakse aletaan ryhmittyä klo 10:40. Kartan takapuolella
on kilpailunumero. Parisarjoissa parin kartat ovat nidottu kulmasta yhteen. Kartoista saa ottaa kiinni
30 sekuntia ennen lähtöä, mutta silloin niitä ei saa vielä katsoa. Lähtö tapahtuu lähtökomennon
kuuluttua. Jokaisen on nollattava Emit-korttinsa ennen lähtöpaikalle ryhmittymistä.
Kuntosarjalaiset ilmoittavat toisen päivän lähdössä oman lähtöaikansa lähtöhenkilökunnalle, jotka
ohjaavat kuntosarjalaiset oikeille kartoille. Kuntosarjalaisten tulee saapua lähtöpaikalle viimeistään
5 min ennen omaa lähtöaikaa.
Myöhästyneet ilmoittautuvat lähtöhenkilökunnalle, joilta he saavat toimintaohjeet.
Molempina päivinä lähtöpaikoille menevä viitoitus on merkitty maastoon sinisillä ja punaisilla
nauhoilla. Lähtöihin mennessä on noudatettava viitoitusta.

Maali
Kaikki sarjat saapuvat samaan maaliin, johon on viitoitus viimeiseltä rastilta. Kilpailussa käytetään
maalileimausta, muistakaa leimata. Parisarjoissa molempien kilpailijoiden on saavuttava maaliin
yhdessä. Jälkimmäisen saapuminen maaliin määrää tuloksen. Maali suljetaan lauantaina klo 20:00
ja sunnuntaina klo 16:30. Karttaa ei kerätä pois maalissa kumpanakaan päivänä.
Väliajat ja GPS-seuranta
Ensimmäisenä päivänä saadaan väliaika sarjoista H21A ja D21A. Toisena päivänä ei ole
väliaikarastia.
Molempina päivinä sarjojen H21A ja D21A kaikille pareille sekä sarjan HDA noin 10 parille
annetaan
GPS-seurantalaitteet.
Seurantaan
valitut
parit
kerrotaan
kisasivuilla
(http://www.pelpo.net/tunturi2011/) ja kilpailukeskuksen ilmoitustaululla. Seurantalaitteet saa
lähtöpaikoilta, laitteet tulee hakea viimeistään 10 min ennen omaa lähtöaikaa. Kilpailijoiden
etenemistä voi seurata Tunturihotelli Vuontispirtillä valkokankaalta.
Juomarasti
Molempina päivinä juomarasti on tunturissa Montellin majalla. Kansallispuiston sääntöjen vuoksi
kyseisellä juomarastilla ei ole tarjolla mukeja, vaan juomaa saa ottaa omalla mukilla tai omaan
juomapulloon. Toisena päivänä on lisäksi juomarasti alamaastossa muutama kilometri ennen
maalia. Kyseisellä juomarastilla on myös mukeja järjestäjän puolesta. Juomarasteilla on tarjolla
vettä.
Varsinaisten juomarastien lisäksi maastossa virtaa useita tunturipuroja, joiden vesi on puhdasta ja
juomakelpoista. Puroista veden juominen on kuitenkin kilpailijan omalla vastuulla.
Juomaa on saatavilla myös lauantain lähtöpaikalla sekä molempina päivinä maalissa.
Kuntosarjat
Kuntosarjaan voi ilmoittautua myös paikan päällä kilpailukeskuksen infossa lauantaina klo 13:00
mennessä ja sunnuntaina klo 11:00 mennessä. Kuntosarjaan voi osallistua joko yksin tai parin
kanssa. Kuntosuunnistusmaksu 13 euroa / henkilö / päivä maksetaan infoon käteisellä. Lauantaina
yhteislähtö on klo 14:00 ja sunnuntaina oman lähtöajan saa valita aikaväliltä klo 10:45–12:00.
Keskeyttäneet
Keskeyttänyt kilpailija tulee normaaliin tapaan maaliin ja ilmoittaa leimantarkastuksessa
keskeyttäneensä. Kaikkien keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa.
Pesu
Pesu tapahtuu Tunturihotelli Vuontispirtin suihkutiloissa. Sisätiloihin ei saa mennä
suunnistuskengillä. Peseytyminen on mahdollista myös kilpailukeskuksen viereisessä
Vuontisjärvessä.

WC
Kilpailukeskuksesta ulkoa löytyy WC-koppeja ja lisäksi Tunturihotelli Vuontispirtin WC-tilat ovat
käytettävissä. Sisätiloihin ei kuitenkaan saa mennä suunnistuskengillä. Myös lauantain
lähtöpaikalla on WC:t. Sunnuntain lähtöpaikalla ei ole WC:tä.
Ensiapu
Kilpailukeskuksessa on ensiapupaikka. Lisäksi molempina päivinä ensiapupaikka löytyy myös
maastosta Montellin majalta. Maastossa oleva ensiapupaikka on merkitty karttoihin.
Muksula
Kilpailukeskuksessa on muksula, johon on ollut ennakkoilmoittautuminen.
Ravintola
Kilpailukeskuksen ulkoravintolassa on tarjolla makkaraa, kahvia, pullaa ja virvoitusjuomia.
Tunturihotelli Vuontispirtillä (kilpailukeskuksessa) on tarjolla lisäksi ruokaa (lounas 8 euroa,
päivällinen 12 euroa), leipää, leivonnaisia, kahvia, virvoitusjuomia, makeisia yms.
Palkintojen jako
Lauantain maalissa kaikille maaliin saapujille jaetaan muistopalkinto.
Varsinaiset tulosten mukaan määräytyvät palkinnot jaetaan sunnuntaina yhteistuloksien mukaan.
Palkittavien määrät ovat nähtävissä kilpailuohjeessa jäljempänä. Palkintojen jako on heti tulosten
selvittyä. Seuraa kuulutusta. Palkintojen jaon yhteydessä jaetaan myös tunturinvalloittaja-mitaleita.
Kuntosarjan arvontapalkinnot voi noutaa sunnuntaina infosta. Arvonnan voittajien nimet ovat
näkyvillä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla, ja myös kuulutus kertoo ne.
Tulokset
Tulostaululla sekä Tunturisuunnistuksen
Kisasivuilla on nähtävissä myös väliajat.

kisasivuilla:

http://www.pelpo.net/tunturi2011/.

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston erityisohjeet
Kilpailu käydään suurimmaksi osaksi Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueella. Kilpailijoiden
on otettava tämä huomioon myös kilpailun aikana. Maastoon ei missään tapauksessa saa jättää
kertakäyttöisiä juoma- ja energiavalmistepakkauksia tai muita jätteitä! ”Kaiken, minkä
jaksat viedä mukanasi maastoon, jaksat tuoda sieltä myös pois.”
Tarkat Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ohjeet ja säännöt, sekä tiedot roskattomasta retkeilystä
löytyvät
kilpailukeskuksen
ilmoitustaululta
sekä
Internetistä
osoitteesta:
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/pallasyllastunturi/ohjeetjasaannot/Sivut/Default
.aspx

Sarjat, matkat ja palkittavien määrät
Sarjat, matkat ja palkittavien määrät löytyvät oheisesta taulukosta. Palkittavien määrät on
suhteutettu sarjojen osallistujamääriin ja sarjan tasoon. Muutamien sarjojen osalta on laskettu myös
ratojen noususummat, jotka myös näkyvät taulukossa. Kyseisten noususummien pohjalta voi
arvioida myös muiden ratojen nousumääriä, sillä nousumäärät menevät suunnilleen samassa
suhteessa ratojen pituuksien kanssa.
Sarja

1. päivän
matka km

2. päivän
matka km

1. päivän
noususumma
suoraan/
optimireittiä

2. päivän
noususumma
suoraan/
optimireittiä

Palkitaan

H21A
H21B
H21C
H80
H95
H110
H125
H140
H38
H32

23,9
20,2
13,7
19,4
17,3
15,3
11,7
9,2
17,3
13,5

24,3
19,7
13,3
18,7
18,0
15,8
12,5
10,8
18,0
14,2

1390m/1090m

1070m/800m

3
4
4
4
3
4
4
1
1
2

D21A
D21C
D80
D95
D110
D125
D38
D32

17,3
10,3
13,5
12,1
10,6
9,2
13,7
9,2

18,1
11,7
13,6
12,4
10,7
10,8
13,1
10,8

910m/790m

830m/710m

3
3
2
3
1
2
1
2

HDA
HDB
HDC

15,1
13,0
10,9

15,3
13,4
10,4

850m/680m

700m/580m

5
5
5

HA
HB

23,0
15,7

23,6
16,2

3
5

DA
DB

14,9
11,7

15,3
12,5

3
2

KUNTO

10,3

11,7

530m/500m

Kuntosarjassa palkinnot arvotaan.
Nautinnollista ja haastavaa Tunturisuunnistusta!
Pellon Ponsi

310m/300m

5

