
Helsingin Poliisi-Voimailijoiden kansallinen 

suunnistuskilpailu Espoo Solvalla 10.9.2017 

KILPAILUOHJEET 

 

Kilpailuorganisaatio  

Kilpailunjohtaja: Jari Ohrankämmen 

Ratamestarit: Reijo Hyvönen, Kari Saari (lasten radat) 

Valvoja: Jouni Moisander, Rasti-Vihti 

Tuomarineuvosto:  

Tiedottaja: Päivi Kuuppelomäki, puh 0400-734428 

 

Säännöt 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. 

 

Kartta 

Mittakaava 1:7500, vuodelta 2017. Mallikartta on nähtävillä kilpailukeskuksessa ja 

lähtöpaikalla. Kartta on muovikotelossa.  

 

Sarjat ja matkat  

 

Lähtö 1:  
   

Lähtö 2:  
   

Sarja  
Matka 

(km)  
Sarja  Matka (km)  Sarja  Matka (km)  Sarja  Matka (km)  

H21A  7,8  D21A  6,4  H14  2,8  D14  2,8  

    
H13  2,5  D13  2,5  

H21C  4,1  D21C  3,6  H12  1,5  D12  1,5  

H35  7,1  D35  5,7 H12TR  1,6  D12TR  1,6  

H40  6,6  D40  5,5  H10RR  2,6  D10RR  2,3  

H45  6,4  D45  4,7  
    

H50  5,8  D50  4,4 
    

H55  5,4  D55  4,0  
    

H60  4,9  D60  3,7  
    

H65  4,5  D65  3,5  
    

H70  4,0  D70  2,8 
    

H75  3,5  D75  2,2  
 

 
  



H80  2,8  D80  2,2  
    

H85  1,9 D85  1,9 
    

H90  1,9  D90  1,9 
    

H20  6,6  D20  5,7  
    

H18  5,7  D18  5,5  
    

H16  4,7  D16  4,4 
    

Lähtöön 1 on matkaa noin 400 m, viitoitus opaspaalulta. 

Lähtöön 2 (sarjat H/D10-14 ) on matkaa noin 400 m, viitoitus opaspaalulta. 

 

Lähtöluettelot  

Lähtöluettelot ovat nähtävillä kilpailukeskuksessa ja lähtöpaikoilla sekä Helsingin 

Poliisi-Voimailijoiden internet-sivulla osoitteessa www.helsinginpoliisivoimailijat.fi  

 

Pesu ja wc:t  

Ei pesumahdollisuutta. WC:t kilpailukeskuksessa. 

 

Emit-leimaus 

Kilpailussa on emit- leimaus ja -ajanottojärjestelmä. Kilpailija vastaa itse siitä, että 

hänen emit- numeronsa on sama kuin lähtöluettelossa.  

Emit- korttien vuokraus ja muutokset aiemmin annettuihin tietoihin infossa. Vuokra 5 

e/kortti, tietojen muutos 2 e/kilpailija.  

 

Mallirasti ja nollaleimasin 

Mallirasti ja nollaleimasin emit- kortin testaamista varten ovat opaspaalun vieressä.  

 

Kilpailunumerot, emit- tarkistusliuskat ja rastimääritteet 

Jokainen kilpailija käyttää kilpailunumeroa. Kaikkien kilpailijoiden kilpailunumerot ja 

hakaneulat ovat saatavissa lähdön yhteydessä. Palauttamatta jääneestä kilpailunumerosta 

peritään 20 e ja lainakortista 60 e. Rastimääritteet ovat painettuina karttaan, ei erillisiä 

rastimääritteitä.  

Kilpailunumerot palautetaan emit- kortin tarkistuksen yhteydessä.  

 

Lähtö 

Lähtöpaikoilla on lähtöluettelo, joista näkyvät kilpailijoiden kilpailunumerot, emit-

numerot ja lähtöajat.  

 

Lähtö 1:ssä kilpailijat kutsutaan lähtökarsinaan 4 min. ennen lähtöä ja emit- nollaus on 3 

min. ennen lähtöä. Mallikarttaan tutustuminen 2 min ennen lähtöä ja karttaämpärille 

siirtyminen 1 min. ennen lähtöä. Kilpailija ottaa itse kartan muoviämpäristä lähtöhetkellä 

ja on velvollinen tarkistamaan, että on saanut oikean kartan.  

 

Kielletyt alueet 

Tonttialueet ja karttaan merkityt kielletyt alueet.  

http://www.helsinginpoliisivoimailijat.fi/


 

Maali 

Maalissa on maalileimaus.  

Maalista on matkaa n. 20 metriä emit- kortin tarkistukseen lukijaleimasimelle. 

HUOM! Kilpailija on itse vastuussa siitä, että hän siirtyy maalista välittömästi 

emit- kortin tarkistukseen.  

 

Karttoja ei kerätä maalissa pois. Kartan ja radan näyttäminen tai radan selostaminen 

toiselle kilpailijalle, joka ei ole vielä lähtenyt tai tullut maaliin, on sääntöjen kohdan 3.75 

mukaan kielletty. (Kaikenlainen keskinäinen apu ja yhteistyö kahden tai useamman 

kilpailijan kesken on kielletty.)  

 

Maali suljetaan klo 15.  

 

Keskeyttäneet 

Keskeyttäneet kilpailijat tulevat maalin ja emit- kortin tarkistuksen kautta.  

 

Tulokset 

Tulokset ovat nähtävillä kilpailukeskuksessa ja myöhemmin saatavilla internet- osoitteen 

www.helsinginpoliisivoimailijat.fi kautta.  

 

Palkinnot 

Palkinnot jaetaan tulosten valmistuttua. Palkittavien määrä sarjoittain on ilmoitettu 

tulostaululla.  

 

Ensiapu 

Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. Maastossa ei ole ensiapupistettä.  

 

Muksula 

Kilpailukeskuksessa on muksula.  
 

Kahvila 

Kilpailukeskuksessa on kahvila.  

Lasten radat ( Lähtö 2) 

H/D 12-14 ratojen suunnistajat saavat kartan minuuttia ennen lähtöä. RR- sarjoihin 

osallistujille on lähdössä opastaja, joka antaa kartan 2 minuuttia ennen lähtöä. Kilpailijat 

kutsutaan esilähtöön 5 min. ennen lähtöhetkeä. 

 

RR- ja TR- rata on merkitty maastoon yhtenäisellä nauhalla. RR- radalla on 

rastitunnuksina RR1, RR2, RR3 jne.  

Huomioikaa, että avokalliot ovat sateella liukkaita.  

 

Maalissa on maalileimaus.  

Maalista on matkaa n. 20 metriä emit-kortin tarkistukseen lukijaleimasimelle. 

http://www.helsinginpoliisivoimailijat.fi/


HUOM! Kilpailija on itse vastuussa siitä, että hän siirtyy maalista välittömästi 

emit- kortin tarkistukseen.  

 

Kilpailunjohtaja  


