
 

 

HARJOITUSKILPAILUN KILPAILUOHJEET 27.6.2022  
 
Järjestäjä: Vaasan Suunnistajat   
 
Ensimmäinen lähtö: klo 18.30  
 
Harjoituskilpailu suunnistetaan pääosin Vaasan vanhalla varuskunta-alueella. H/D14 ja H/D16- 
sarjojen radat käyvät kauempana. 
Parkkeeraus omalla vastuulla joko alueen ulkopuolelle kadun varteen tai itäisen kasarmintorin 
parkkipaikoille. Linkkistä näet sijainnin. Karttaleikkeessä kilpailukeskuksen parkkipaikat. 
 

  
INFO sijaitsee kartalla olevan maalin läheisyydessä. Lähtö on länteen ja viitoitettu nauhalla. 
Lähtöön matkaa n.150m.  
 
Säännöt: Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjän ohjeita  
 
Kilpailukartta:  
A4-kokoinen, mittakaava 1:4 000 / 2m. Sprinttikartta.  
Sarjoilla H/D12-H/D16 on kartanvaihto. H/D12-vuotiaiden kartanvaihdossa on ohjaaja 
opastamassa.  
Kartan saa pitää kilpailun jälkeen, mutta sitä ei saa näyttää muille kilpailijoille ennen heidän 
lähtöään.  
 
HUOM! H/D14 – ja H/D16- radoilla ylitetään autoteitä! Noudattakaa liikennesääntöjä!  
Teiden ylitykset vain kartan sallimista kohdista.  
Tämä on harjoituskilpailu, joten liikennettä ei pysäytetä järjestäjän toimesta eikä järjestäjiä ole 
varoittamassa liikennettä!  
Olkaa varovaisia liikenteessä! Pysähtykää ja väistäkää muita kulkijoita tarvittaessa! 
 
Kilpailumateriaali:  
Tarkista, että EMIT numero on oikea.  
Laina-EMIT noudetaan infosta ja ne pitää palauttaa kilpailun jälkeen infoon.  
 
Rastit: Rasteilla on rastilippu ja leimasin, jossa rastikoodi. Tarkista, että leimaat oikealla rastilla.  
Huom! Ei siimaria eli ei RR tai TR-rataa! 
 
Rastimääritteet: Rastimääritteet ovat kartassa. H/D12-H/D16 -sarjoilla on myös irralliset 
rastimääritteet. Omat kiinnitystarvikkeet mukaan! 
 
Lähtö: Lähtölistat ovat nähtävissä VaaSun sivulla ja harjoituskilpailusivulla. Kaikki sarjat lähtevät 
samasta lähdöstä.   



 

 

Ratapituudet; lyhin suunnistettava matka    Rasteja   
H16 2,9km           21 
D16 2,9 km        21 
H14 2,4 km        17 
D14 2,4 km        17 
H12 1,5 km        16 
D12 1,5 km        16 
H10 1,0 km        14 
D10 1,0 km        14 
H8   1,0 km        13 
D8   1,0 km        13 
 
 
TOIMINTA LÄHTÖPAIKALLA: 
Saman sarjan kilpailijat lähtevät yhden minuutin lähtövälein. 

• 5 min kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan, sisään kirjaus 
• 4 min rastinmääritteet sarjoille H/D12-H/D16 saatavilla irralliset rastinmääritteet 
• 3 min emit-kortin nollaus 
• 2 min H/D 12 -14 sarjat saavat tutustua mallikarttaan, jossa K-piste. H/D10 ja H/D8 

sarjalaiset saavat kartan ja opastuksen 

• 1 min kilpailijat siirtyvät karttojen viereen oman sarjan kohdalle. Sarjat H/D12 saavat ottaa 
kartan ja tutkia sitä 

• 0 min 16 -sarjalainen ottaa kartan. Kilpailijat saavat lähteä 

 
 
Leimaus: rastin puuttuminen johtaa hylkäykseen. 
 
Maali: Harjoituskilpailussa käytetään maalileimausta. Keskeyttäneet leimaavat maalissa 
normaalisti.  
Palkinnot: Kaikki palkitaan maaliin tullessa.   
Tulokset: Tulokset kilpailun jälkeen harjoituskilpailusivulla ja VaaSun kotisivulla. 
 
Tervetuloa!   Vaasan Suunnistajat   



 

 

 


