
KILPAILUOHJE  
Etelä-Karjalan Nuorten Rasticup Sarvilahdessa 7.8.2019. Kilpailussa noudatetaan SSL:n 
kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita.   
  
KILPAILUKARTTA   
Kilpailukartta on tulostekartta, mittakaava 1:10 000, käyräväli 5 m ja kartan koko A4. Kartta on 
ajantasaistettu 7 / 2019.  
  
MAASTO   
Nopeakulkuista kangasmaastoa, jossa myös jonkin verran reitinvalintoja helpottavia ajouria ja 
kasvillisuusrajoja. Radat kulkevat osittain kapealla maaston osalla ja rasteja on lähekkäin, joten 
ratamerkintöjen kanssa kannattaa olla tarkkana. 
  
SARJAT JA RATAPITUUDET  
Rata:            Matka:                      Rasteja:  
H18       5,0 km                        14 
D18                   4,2 km                        13  
H16                   4,2 km                        13  
D16  4,2 km                        13  
H14  2,8 km                        9   
D14  2,8 km                        9  
H13  2,1 km                        7 
D13  2,1 km                        7  
TR  1,6 km                        6  
RR  1,8 / 2,4 km                  6   
Rastireitin viitoitus on merkitty maastoon valkoisella yhtenäisellä nauhalla.  
 
KIELLETYT ALUEET   
Kilpailualueen rajaa isompi tie, joka on merkitty karttaan kielletyn reitin merkinnällä.  
  
RASTIT, LEIMAUSJÄRJESTELMÄ JA EMIT-KORTIT   
Kilpailussa käytetään emit-leimausjärjestelmää. Kaikki kilpailijat tarkastavat lähtöluettelosta oman 
kilpailukorttinsa numeron.  
  
Emit-numeron ilmoittamatta jättäneille järjestäjä on varannut emit-kortit (3€/kpl). Lainakortit 
noudetaan sekä palautetaan infoon.   
 
KILPAILUNUMEROT, EMIT-TARKISTUSLIPUKKEET JA RASTINMÄÄRITTEET   
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroita. Kilpailunumerot ja emit-tarkistuslipukkeet saa 
kilpailukeskuksesta. Omat hakaneulat mukaan. Rastimääritteet on painettu karttaan. 
Kilpailunumerot palautetaan maalintulon jälkeen.  
  
RASTIT   
Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa.  
 
LÄHTÖ   
Kilpailun ensimmäinen lähtöaika on klo 18:00. Kaikilla sarjoilla on sama lähtöpaikka. Lähtöön on 
matkaa kilpailukeskuksesta n. 500 m. Muista kulkea tien reunaa! Lähtöluettelo on nähtävillä 
kisasivuilla ja tulostaululla.  



LÄHDÖN TOIMINTA JA KILPAILUN KULKU  
5 min ennen lähtöä kilpailijat kutsutaan lähtökarsinaan, jossa on mallikartat nähtävillä. RR- ja TR - 
sarjalaisille mallikartassa on ratapainatus ja muilla K-piste.  
  
4 min ennen lähtöä tarkistetaan emit-numerot.  
 
3 min ennen lähtöä Emit nollataan.  
  
2 min ennen lähtöä RR - sarjalaiset saavat kartan, ja toimitsija opastaa heitä. TR - suunnistaja 
tutustuu mallikarttaan, jossa on ratapainatus. Muilla sarjoilla nähtävillä mallikartta K-
pistemerkinnällä.  
  
1 min ennen lähtöä TR 12-, 13-, 14-sarjalaiset ottavat kartan oman sarjansa ämpäristä. 16- ja 18-
sarjalaiset saavat ottaa kartan lähtöhetkellä.   
  
Lisäohje RR-sarjat  
Kilpailukartta on kooltaan A5 ja se annetaan 2 minuuttia ennen lähtöä. Opastaja antaa samanlaiset 
ohjeet jokaiselle kilpailijalle. Viimeinen rasti on yhteinen muiden sarjojen kanssa. Rastilla on kaksi 
leimasinta. Kilpailija saa leimata näistä kummassa tahansa. Rastilla on myös kaksi rastilippua.  
 
RR-reitin viitoituksena ja TR-reitin tukena on maastossa kulkeva yhtenäinen valkoinen 
muovinauha. Rastireitin rastit ovat viitoituksen varrella. RR-radan rasteilla ovat tunnukset RR1, 
RR2, RR3, RR4, RR5 sekä RR6.  
  
MAALI   
Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin.  
Kilpailussa on käytössä maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen kilpailija menee tarkastukseen, 
jossa luetaan kilpailukortti. Maali suljetaan viimeisen kilpailijan saavuttua maaliin.  
  
KESKEYTTÄNEET  
Keskeyttänyt kilpailija leimaa maalissa ja ilmoittaa keskeyttämisestään emit-kortin tarkastuksessa.  
  
WC:T ja PESEYTYMINEN  
Kilpailukeskuksessa ei ole valitettavasti WC-tiloja eikä peseytymismahdollisuutta.  
   
PALKINTOJEN JAKO   
Jokainen osallistuja palkitaan. Palkinnot jaetaan kaikkien sarjojen tulosten selvittyä. 
  
RAVINTOLA  
Kilpailukeskuksessa on kisakahvila.  
  
ENSIAPU  
Ensiapua tarvittaessa yhteys infoon.  
 

TOIMIHENKILÖT 
Kilpailunjohtaja Mia Saarilaakso 

Ratamestari Vertti Myllärinen, valvoja Ville Saikko 

Tiedottaja ja tulospalvelu Markus Siivola (044 333 7307, markus.siivola(at)lappeenriento.fi) 


