
Etelä-Savon Kompassi-cup 1. osakilpailu Haukivuorella 17.5.2022

Kilpailuohjeet

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita.

Tämä Kompassi-cup on lähikilpailu. Lähikilpailussa noudatetaan SSL:n Lähikilpailun sääntöjä sekä
Suunnistuksen lajisääntöjä niiltä osin kuin näissä säännöissä määrätään sekä järjestäjän ohjeita. 
Kilpasarjoihin (Kulta-, Hopea- ja Pronssikompassi-sarjoihin) osallistuminen edellyttää, että
suunnistajalla on kilpailulisenssi. For Fun-sarjoihin voi osallistua ilman voimassa olevaa lisenssiä.

Muutoksia kilpailuohjeisiin voi tulla ja lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan kilpailupäivänä

tapahtumasivuilla www.haki.fi. ja kilpailukeskuksessa

ORGANISAATIO

Kilpailunjohtaja: Kalle Manninen
Valvoja: Olli-Jussi Korpinen
Ratamestari: Kalle Manninen
Maali / Tulospalvelu: Heikki Manninen
Tuomarineuvosto: Olli-Jussi Korpinen

TAPAHTUMAPAIKKA
Kilpailukeskus sijaitsee osoitteessa Kirkontie 40, 51600 Haukivuori.

https://www.google.fi/maps/@61.9973665,27.2038656,18.04z

Tapahtumapaikalle ei ole erillistä opastusta. Pysäköinti kilpailukeskuksessa, tai Kirkontien varressa

kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Ei parkkimaksua.

KILPAILUKARTTA
Tulostekartta, 5/2022, 6-värinen, käyräväli 5 m, mittakaava 1:7 500, A4. Kartta on muovikotelossa.

http://www.haki.fi
https://www.google.fi/maps/@61.9973665,27.2038656,18.04z


MAASTO
Maasto on Rantokankaan liikunta-aluetta. Alueella on kuntoradan lisäksi muuta polkuverkostoa ja

18 väyläinen frisbeegolfrata. Maasto sijoittuu Euroopan suurimman drumliinin pohjois reunalle,

joten aivan tasamaalla ei tällä kertaa suunnisteta. Maasto on suurelta osin näkyvyydeltään

peitteinen. Kulkukelpoisuus on kuitenkin kauttaaltaan melko hyvä. Radat on pyritty

suunnittelemaan niin, että polku-urasto on hyvin hyödynnettävissä reitinvalintoja tehtäessä.

Kaikki radat kulkevat alussa ja lopussa leveän ojan yli. Oja on mahdollista ylittää tähän aikaan

vuodesta vain karttaan piirrettyjen siltojen kohdalta. Mallikarttaan sillat on merkitty ylityspaikan

merkillä. Kilpailukartassa on selkeyden vuoksi vain karttamerkki "silta".

Rastipisteinä on käytetty frisbeegolf-koreja. Karttaan korit on merkitty karttamerkillä

“ruokintateline/rehuteline”

SARJAT JA MATKAT
Kultakompassi H14 3,4 km rasteja 11
Kultakompassi D14 3,1 km rasteja 9

Hopeakompassi H/D12 suora 2,2 km rasteja 9
Hopeakompassi H/D12 TR 1,6 km rasteja 7

Pronssikompassi  H/D10 suora 1,8 km rasteja 8
Pronssikompassi  H/D10 RR ja H/D 8 RR 2,2 km RR-radalla rasteja 6 (= RR1, RR2, RR3, RR4, RR5 ja
RR6)



FORFUN-Sarja
ForFun-sarja tarjoaa mahdollisuuden suunnistaa yksin, tai yhdessä saattajan tai kaverin kanssa.

ForFun-sarjassa voi kokeilla kilpasarjojen ratoja  ilman ajanottoa. ForFun -sarjoihin voi ilmoittautua

paikan päällä ja niihin ei vaadita lisenssiä.

KIELLETYT ALUEET
Kiellettyjä alueita ovat lajisääntöjen mukaan karttaan kielletyksi merkityt alueet.

RASTIT, LEIMAUSJÄRJESTELMÄ JA EMIT-KORTIT

RASTIT
Rastit on merkitty oranssivalkoisin rastilipuin. Rastilipun vieressä on Emit-leimasin, mihin
suunnistaja asettaa Emit-korttinsa. Rastireitin rastilipuissa on koodit RR1, RR2, RR3 jne. Muiden
sarjojen rasteilla rastileimasimiin on merkitty karttaan painettujen rastimääritteiden mukainen
rastin oma numerotunnus (rastin koodi).

Kaikilla sarjoilla on yhteinen viimeinen rasti. Rastilla on kaksi rastilippua, normaali ja RR6
tunnuksella merkattu. Rastilla on rastipukkiin kiinnitettyinä sekä rastireitin leimasin (koodi RR6)
että muiden ratojen leimasin (koodi 134). Rastilla voi leimata kummalla tahansa leimasimella,
molemmat hyväksytään.

Kilpailussa käytetään elektronista Emit-leimausjärjestelmää. Tarvittaessa järjestäjä lainaa

Emit-kortin. Lainatut Emit-kortit on palautettava heti suorituksen jälkeen. Palauttamatta jätetystä

kortista peritään 70 €:n maksu.

Kilpailija on itse vastuussa Emit-korttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää ilmoittautuessa

mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tule tarkistamaan/varmistamaan kilpailijan

kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä.

KILPAILUNUMEROT, EMIT-TARKISTUSLIPUKKEET JA RASTINMÄÄRITTEET
Kilpailussa käytetään numeroliivejä, jotka ovat saatavilla kilpailukeskuksessa. Numerot kerätään

pois maalissa. Tarkistuslipukkeet ovat lähdössä. Rastimääritteet on painettu karttaan.



LÄHDÖT
Kilpasarjoissa vapaat lähdöt klo 17.30 alkaen. ForFun-sarjojen lähdöt kilpasarjojen lähtijöiden

jälkeen. Kilpasarjoissa ja ForFun-sarjassa toimitsija antaa lähtöluvan. Samalle radalle lähteville

jätetään vähintään yhden minuutin lähtöväli. Lähtöön on matkaa noin 100 m.

LÄHDÖN TOIMINTA JA KILPAILUN KULKU
Lähdössä on mallikartta, mihin kilpailijat voivat tutustua ennen suoritustaan. Karttaan on merkitty
K-piste eli lähtökolmio. Kilpailijat voivat tutustua rataansa noin minuutin ajan ennen lähtöä.

Kilpailijat jaetaan kahteen lähtökarsinaan. Toisesta karsinasta lädetään RR- ja TR- radoille ja toisesta
suorille radoille.

Lähdön toiminta:
Lähtökarsinassa on kolme minuutin porrasta. Kun kilpailija haluaa startata, siirtyy hän kolmen
minuutin portaalle. Portaalla voi olla vain yksi kilpailija kerrallaan. 2 minuutin kohdalla ei
toimenpiteitä. 1 minuutin kohdalla kilpailija saa kartan ja voi tutustua siihen. Lähtöhetkellä
kilpailija asettaa emit-korttinsa lähtöleimasimeen. Kilpailuaika alkaa, kun kilpailija nostaa korttinsa
leimasimesta.

LISÄOHJE RR- ja TR-SARJAT
Kilpailukartta on kooltaan A4 ja se annetaan 1 minuuttia ennen lähtöä. Rastireitti-radalla (RR) on

rasteja 6 kpl. RR-reitin viitoituksena ja Tukireitin (TR) tukena on maastossa kulkeva yhtenäinen

valkoinen muovinauha. RR-rastit ovat viitoituksen varrella. RR-radan rasteilla ovat tunnukset RR1,

RR2, RR3 ja RR4 sekä rastilipuissa että leimasimissa. Kilpailija saa väärästä tai puuttuvasta

leimauksesta 10 min lisäajan kutakin virhettä kohden. RR-sarjalaiset leimaavat maalissa kuten

kaikki muutkin; maalissa ei ole RR-tunnusta.

LISÄOHJE H14 ja D14 SARJOILLE

H14 ja D14 sarjojen radoilla on kartan kääntö. Kun olet suunnistanut ensimmäisen

kartan viimeiselle rastille, niin käännä kartta ja jatka suunnistamista toisella kartalla

samalta rastinumerolta mihin jäit.

MAALI
Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailussa on käytössä maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen

kilpailija menee leimantarkastukseen, jossa luetaan kilpailukortti. Maali suljetaan viimeisen



kilpailijan saavuttua maaliin tai viimeistään klo 20.00. Karttoja ei kerätä pois maalissa - muistakaa

Reilu Peli!

KESKEYTTÄNEET
Keskeyttänyt suunnistaja tulee maaliin, leimaa maalilinjalla ja ilmoittaa keskeyttämisestään

Emit-kortin tarkastuksessa.

WC
WC:t kilpailukeskuksessa.

PALKINNOT
Kilpailussa palkitaan kaikki osallistumispalkinnolla.

ENSIAPU
Sijaitsee kilpailukeskuksessa.

Lisätietoa: Alueelliset Kompassi-tapahtumat | (suunnistusliitto.fi)

Onnistuneita suunnistussuorituksia toivottaen!

Haukivuoren Kisailijat ry

https://www.suunnistusliitto.fi/2021/09/kompassi-tapahtuman-jarjestelyohjeet/

