
Nuorisosarjasuunnistus (NSS) 1 & Kompassi-lähikilpailu (Suunnistava Uusimaa -seurojen 
junioreille), tiistai 18.5.2021 Sipoo, Söderkulla 

KILPAILUOHJEET 

Terveysturvallisuus:  

Edellytämme, että kaikki osallistujat noudattavat järjestäjän antamia terveysturvallisuusohjeita. 
Noudata turvavälejä paikoitusalueella, kilpailukeskuksessa, lähdössä ja maalissa. Kaikkien yli 12-
vuotiaiden tulee käyttää kasvosuojainta muulloin kuin kilpailusuorituksen aikana. Lähdössä on 
roskakori käytetyille suojaimille. Maalissa saatavana uusia suojaimia ja käsien desinfiointiainetta. 
Muista turvaväli myös maastossa ja rastilla leimatessa. Ei yleisöä. Kilpailijoiden ja huoltajien tulee 
välttää tarpeetonta viipyilyä kilpailualueella ja lähdössä sekä poistua ripeästi maaliintulon jälkeen. 
Älä tule sairaana tai oireisena paikalle.  

Kilpailumateriaali saatavilla vain verkossa https://oktrian.fi/fi/nuorten-sarjasuunnistukset/ 

 

Toimitsijat:  

Kilpailunjohtaja: Sirpa Holmström, 050-3100 711 

Varajohtaja  Sami Sillman, 050-502 8373 

Ratamestari:  Anneli Laurila 

Opastus ja pysäköinti 

Kilpailukeskuksen osoite on Söderkullan hiihtostadion, Amiraalintie 100, 01150 Söderkulla. 

Opasteet Uuden Porvoontien (170) ja Söderkullantien risteyksestä. Pysäköintialueen osoite 
Kompassikuja, 01150 Söderkulla. Alueella pysäköinnin ohjaus. Matka pysäköintialueelta 
kilpailukeskukseen n. 300 metriä.  

Lähtö 

Kilpailukeskuksesta on matkaa lähtöön 300 metriä.  

Kilpailusarjojen ensimmäinen lähtö on klo 18:15.  

Nimien kuulutus 4 min. ennen lähtöaikaa, jolloin voi tutustua karttaan ja saada opastusta. 

Lähtökarsinan toiminnot aikajärjestyksessä kilpasarjoille: 
4 min. lähtöajan ja nimen huuto 
3 min. lähtöajan ja emitin tarkistus 
2 min. RR-suunnistaja saa kartan ja opastusta, muut suunnistajat saavat tutustua 

mallikarttaan, johon on merkitty K-piste. 
1 min. RR-suunnistaja tutustuu karttaan ja rataan, H/D 12 ja vanhemmat saavat kartan. 
10 sek emitin nollaus lähtölinjalla. 

 

Muutokset lähtöluetteloon 
Kaikki mahdolliset lisäykset tai muutokset (emitnumero, sarja) tehdään infoon ENNEN lähtöön 
menoa. 

Maali 

Maali on kilpailukeskuksessa. Karttoja ei kerätä pois maalissa. Suunnistuksen lajisääntöjen 
mukaan kilpailijat eivät saa näyttää kilpailukarttaa ja rataa muille kilpailijoille eikä huoltajille ennen 
viimeistä lähtöaikaa. Reilua peliä rasteilla! 

 

 

 

 

https://oktrian.fi/fi/nuorten-sarjasuunnistukset/


Sarjat ja matkat 

Sarja matka (m) rastit 
H8RR 2290/1730 5 
D8RR 2290/1730 5 
H10RR, H10U 
RR 

2290/1730 5 

D10RR, D10U 
RR 

2290/1730 5 

H12TR, H12 U 
TR 

2290/1700 6 

D12TR, D12U 
TR 

2290/1700 6 

H10, H10U 1400 5 
D10, D10U 1400 5 
H12, H12U 1900 7 
D12, D12U 1900 7 
H13 2400 7 
D13 2400 7 
H14, H14U 2400 7 
D14, D14U 2400 7 
H16 3800 8 
D16 3800 8 
H18 4500 9 
D18 4500 9 

 
Rastireittiradoissa (RR) on karttaan merkitty viitoitus, jonka varrella rastit ovat. Maastoon tämä 
viitoitus on merkitty yhtenäisellä valkoisella nauhalla. Viitoitukselta saa poiketa. Rastit ovat 
mallirastin mukaisia ja rastilipuissa on joka sivulla RR1, RR2 jne. tunnukset. Myös 
leimasinlaudassa on tämä sama tunnus. Rastit on leimattava numerojärjestyksessä. 

Tukireittiradan (TR) viitoitus on sama kuin rastireitin viitoitus. Rastit ovat hieman erillään 
viitoituksesta ja ne on merkitty tavallisin numerotunnuksin. Tarkista rastimääritteistä 
numerokoodien vastaavuus. 

Rastirallia ei järjestetä koronatilanteen vuoksi.  

Kartta 

Tulostekartta, päivitetty 2020. Mittakaava 12-vuotiaiden ja nuorempien radat 1:7500, yli 12-vuotiaat 
1:10 000. Käyräväli 5 m.  

Maasto 

Maasto on hyväkulkuista avokalliomaastoa. Lyhimmät radat kulkevat lähialueella, avokallioilla ja 
runsaassa polku/ulkoilutieverkostossa. Polkujen valinnoissa kannattaa olla tarkkana. Alueella 
löytyy myös korkeuseroja. Pisimmät radat yltävät kahden järven rajaavaan ulkoilumaastoon. 
Maastossa on selkeitä kohteita, avokallioita ja ahkerassa käytössä olevia ulkoilupolkuja. Kaikkia 
lyhyitä tai epäselviä polkuja ei ole merkitty karttaan. Kulkukelpoisuus alueella on hyvä. 

Kielletyt alueet 
Pihat ja erikseen merkityt alueet ovat kiellettyjä alueita. Kielletyille alueille meneminen johtaa 
kilpailijan hylkäämiseen. Kilpailumaastoon saa mennä vain kilpailusuorituksen aikana. 

Rastimääritteet 

Rastimääritteet on painettu karttaan. 

Mallirasti on kilpailukeskuksessa infon läheisyydessä. 

 

 



Rastit ja leimaus 

Emit-leimaus. RR-rastit ja leimasimet on merkitty RR-tunnuksella. Muut rastit on merkitty 
koodinumerolla. TARKISTA KOODI. 

Kilpailijoilla tulla olla oma emit-kortti. Emit-kortteja vuokrattavissa infosta 4 euroa, vain 
käteismaksu. Kortit desinfioidaan ennen luovuttamista ja käytön jälkeen. Sama kortti on käytössä 
tässä kilpailussa vain kerran.  

Tulokset 

Tulokset julkaistaan seuran kotisivulla www.oktrian.fi.  

RR-sarjoissa annetaan 10 min lisäaikaa puuttuvasta tai väärästä leimasta. Kaikkien sarjojen 
osallistujat voivat saada tulosteen rastiväliajoistaan maalissa. 

Turvallisuus:  

Infossa on ensiaputarvikkeita. Hätätilanteissa soita 112.  

Kilpailukeskuksen osoite: Söderkullan hiihtostadion, Amiraalintie 100, 01150 Söderkulla. 
Koordinaatit: 60°18'06.0"N 25°19'12.7"E 

Kilpailukeskuksessa ei ole WC:tä eikä peseytymismahdollisuutta. 

 

TERVETULOA & ONNEA MATKAAN! 

http://www.oktrian.fi/

