
Lapin pitkän matkan aluemestaruuskilpailu ja maakuntaviestit Pellon Kylävaaralla 9.–10.8.2014 

KILPAILUOHJEET 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja Lapin Suunnistuksen järjestelyohjeita. Kilpailijat 
osallistuvat kilpailuun omalla vastuulla. 

1. Kilpailunjohto 

Kilpailunjohtaja Jani Harju, pääratamestari Vesa Joona, valvoja Mauri Huusko, PelPo ja tiedottaja Jani 
Harju (040-5862199). 

2. Tuomarineuvosto 

Tuomarineuvoston puheenjohtaja Tero Taulavuori, jäsenet Marja-Leena Ojanaho ja Juha Tolppi. 

3. Kilpailukeskus 

Kilpailukeskuksena on Kotitien leikkikenttäalue, jonka osoite on Kotitie, 95700 Pello. Kilpailukeskuksen 
kartan löydät alta. 

 

4. Pysäköinti 

Pysäköinti on kilpailukeskuksen läheisyydessä peltoalueella ja tienvarsilla. Seuraa pysäköinnin valvojien 
ohjeita. 

5. Kilpailunumerot 

AM-kilpailu: Kaikki kilpailijat käyttävät lähtöluettelon mukaista rintanumeroa, jonka saa itsepalveluna 
kilpailukeskuksesta. Tarkista, että otat oman numeron. 

Kirjasto (WC:t) 



Maakuntaviestit: Numerot jaetaan joukkueittain infosta. Maakuntaviestissä numerot menevät osuuksien 
mukaan. Miniviestissä 1. osuus käyttää valkoista, 2. osuus sinistä ja 3. osuus keltaista numeroa. 
Minimaakuntaviestissä omat hakaneulat. 

6. Emitin tarkistusliuska 

Emit-kilpailukortin tarkastusliuskan saa itsepalveluna kilpailukeskuksesta kilpailunumeroiden yhteydestä. 
Kirjoita itse kilpailunumerosi tarkastusliuskaan. 

7. Mallirasti 

Mallirasti on kilpailukeskuksessa. Tarkista emitin toimivuus mallirastin 0-leimasimessa. 

8. Lähtö 

Kaikki sarjat lähtevät samasta lähdöstä, jonne on keltainen viitoitus. Lähtöön on matkaa 1,2 km. 
Minimaakunta- ja maakuntaviestissä lähtö on kisakeskuksessa. 

Ensimmäinen lähtö on lauantaina klo 12:00. Sunnuntaina minimaakuntaviestin lähtö on klo 10:00 ja 
maakuntaviestin lähtö klo 12:00. Lähtöajat löytyvät kilpailukeskuksen ilmoitustaululta ja Pellon Ponnen 
nettisivuilta. 

Kilpailijan on oltava lähtöpaikalla 4 min ennen lähtöaikaa. 

4 min ennen lähtöä: Kilpailija kutsutaan sisään, RR- ja TR-sarjan radat ovat näkyvillä. H/D12, H/D13 ja 
H/D14 -sarjalaisille on nähtävillä kilpailukartta, johon on merkitty lähtökolmio. 
3 min ennen lähtöä: Emitin tarkistus ja nollaus. 
2 min ennen lähtöä: RR-sarjat saavat kilpailukartan ja opastusta, TR-sarjat saavat kartan ja halutessaan 
opastusta. 
1 min ennen lähtöä: H/D12, H/D13 ja H/D14 sarjat saavat kilpailukartan. 
Lähtöhetkellä: Muut sarjat saavat kilpailukartan. 

9. Kartta 

Suunnistuskartta 2014, käyräväli 5 m. 
AM-kilpailussa 1:10 000/1:7500. Tuloste A5/A4/A3. 
Maakuntaviestissä 1:10 000, tuloste A4. Minimaakuntaviestissä 1:7500, tuloste A5. 
Kartta on muovikotelossa. Rastinmääritteet on painettu kilpailukarttaan. Irrallisia rastinmääritteitä ei ole. 

10. Maasto 

Maasto on pääosin erittäin nopeakulkuista kangasmaastoa, jota halkovat eri-ikäiset tiet ja polut. Tornionjoen 
rantojen lähettyvillä maasto muuttuu peitteisemmäksi ja vaikeampikulkuiseksi, joka voi vaikuttaa niin 
rastinottoon kuin reitinvalintoihinkin pidemmillä radoilla. Kauniista maisemistakin voi päästä nauttimaan, 
jos aikaa sellaiseen suunnistajalla on. Tornionjoen koskien ja kuohujen maisemat voi nähdä ja kuulla 
rastipisteiltä. 

11. Radat 

Radat on suunniteltu maaston erityispiirteitä hyödyntäen. Radat ovat aluemestaruuskisoissa luonteeseen 
sopivasti sääntömääräysten ylärajoilla, kun taas minimaakunta- ja maakuntaviesteissä pyrkimys on ollut 
mahdollisimman tasaiseen viestinkulkuun. 

 



12. Kielletyt alueet 

Pihoille meno on ehdottomasti kielletty. Aluemestaruuskisoissa radat ohittavat myös jätevedenpuhdistamon 
alueen, jonka kielletyksi merkatulle alueelle meno on kielletty. Varo myös teitä ylittäessä mahdollista 
liikennettä. 

13. Sarjat ja matkat 

Katso erillinen liitetaulukko. 

14. Maali 

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Käytössä on maalileimaus eli muista leimata maalissa, koska aika 
otetaan leimauksesta. Maalileimauksen jälkeen kilpailija siirtyy emit-leimantarkastukseen. 

15. Keskeyttäneet 

Keskeyttäneen kilpailijan on välittömästi ilmoitettava maalipaikalla keskeyttämisestään sekä luetettava 
kilpailukorttinsa. Jokainen maastoon lähtenyt kilpailija on velvollinen ilmoittautumaan maalipaikalla. 

16. Pesu ja pukeutuminen 

Erillistä pukeutumis- ja pesutilaa ei ole kilpailukeskuksessa. Pellon uimaranta on 0,5 kilometrin päässä 
kilpailukeskuksesta. Karttalinkki uimarannalle. Ponnen urheilutalolla voi käydä pesulla kisojen jälkeen, 
lauantaina peseytyminen on Ponnen urheilutalolla mahdollista klo 12:30–15:30 ja sunnuntaina klo 12:30–
16:00. 

17. WC:t 

Kilpailukeskuksessa ei ole WC:tä. WC:t sijaitsevat Pellon kirjastotalolla n. 300 metrin päässä 
kilpailukeskuksesta. Kirjaston tiloihin EI SAA mennä nastareilla! Opastus lähtöpaikalle menee kirjaston 
kautta.  Lauantain lähtöpaikalla on WC. Kirjaston WC on avoinna lauantaina klo 10:30–15 ja sunnuntaina 
klo 9–15. 

18. Kahvio ja ruokailut 

Kilpailukeskuksesta saa kahvia ja virvoitusjuomia. Kilpailukeskuksen läheisyydessä on useita huoltamoita 
sekä kauppoja, joista saa ostettua elintarvikkeita ja muita virvokkeita. 

Kunnat voivat tilata/varata ruokailut sunnuntaille etukäteen hotelli Pellonhovista (016-513911). 

19. Ensiapu 

Ensiapu on kilpailukeskuksessa. 

20. Kuntosuunnistus 

Lauantaina mahdollista käydä kuntosuunnistusrata (6,0 km). Ilmoittautuminen ja maksu (9 euroa) infoon. 
Maastoon pääsee klo 12:00–12:45 välisenä aikana. 

21. Viestin erillisohjeet 

Joukkueiden juoksujärjestykset ja kilpailijoiden käyttämien emit-kilpailukorttien numerot on ilmoitettava 
lauantaihin 9.8.2014 klo 15:00 mennessä mieluiten sähköpostilla antti@ekonoja.net tai vaihtoehtoisesti 
kilpailupaikan infoon. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?e=367267&n=7409202&scale=8000&tool=siirra&styles=normal&lang=fi&tool=siirra&lang=fi&map.x=114&map.y=179


Viestissä käytettävät rintanumerot ovat noudettavissa seuroittain/kunnittain kilpailupäivän aamuna infosta. 
Numerot palautetaan ehdottomasti oman viestisuorituksen jälkeen. 

Lähtö 

Minimaakuntaviesti 

Minimaakuntaviestin lähtö tapahtuu sunnuntaina klo 10:00. Emit-kilpailukorttien nollaaminen ja 
lähtöalueelle siirtyminen aloitetaan n. 15 minuuttia ennen lähtöä. 

Kartoille siirrytään kuuluttajan ohjeiden mukaisesti. Minimaakuntaviestissä ensimmäisen osuuden kilpailijat 
saavat tutustua karttaan minuutin ajan ennen starttia. Kuuluttaja kertoo milloin kartan saa ottaa käteen. 

Lähdöstä/vaihdosta on viitoitus K-pisteelle. 

Maakuntaviesti 

Maakuntaviestin lähtö tapahtuu sunnuntaina klo 12:00. Emit-kilpailukorttien nollaaminen ja lähtöalueelle 
siirtyminen aloitetaan n. 15 minuuttia ennen lähtöä. 

Kartoille siirrytään kuuluttajan ohjeiden mukaisesti. 

Lähdöstä/vaihdosta on viitoitus K-pisteelle. 

Vaihto ja maali 

Vaihtoon tuleva kilpailija leimaa maalissa ja luovuttaa kartan toimitsijalle, jonka jälkeen siirtyy 
karttatelineelle, ottaa seuraavan osuuden kartan ja ojentaa sen seuraavan osuuden viestinviejälle. Tämän 
jälkeen kilpailija siirtyy emit-tarkistukseen. 

Maaliviiva on juuri ennen maalileimasinta. Joukkueiden lopullinen maaliintulojärjestys perustuu maaliviivan 
ylitykseen, ei maalileimaukseen. 

Tarpeen vaatiessa järjestetään yhteislähtö mitalijoukkueiden maaliin tulon jälkeen. Yhteislähdöstä 
ilmoitetaan kuulutuksella. 

Viestien osuudet ja matkat 

Lapin minimaakuntaviesti, 9.8.2014 klo 10:00 (seurajoukkueet) 

1.os. TR 1,4 km 
2.os. RR 2,0 km (viitoitusta pitkin) 
3.os. normaalisuunnistus 2,1 km 

Lapin maakuntaviesti, 10.8.2014 klo 12:00 (kuntajoukkueet) 

1.os. H21 4,5–4,8 km 
2.os. H18 tai D21 tai väh. H45 4,5–4,8 km 
3.os. D21 3,5 km 
4.os. H16 tai D21 tai väh. H55 3,5 km 
5.os. H21 4,5–4,8 km 

Tervetuloa nauttimaan Kylävaara–Nivanpään maastoista! 

Pellon Ponsi ja Pellon kunta 


