
 

Kilpailukutsu  

Suunnistuksen pitkien matkojen SM-kilpailu (R1 ja R2) ja World Ranking 
Event (WRE) Siikaisten Vuorijärvellä 12.–13.9.2020. 

Kilpailujen järjestelyistä vastaavat Kankaanpään Suunnistajat ry. ja 
Siikaisten Sisu ry.  

Koronavirus COVID-19 saattaa aiheuttaa muutoksia SM-pitkän 2020 järjestämiseen. Tilanteesta tiedotetaan 
tarpeen mukaan SM-kilpailun nettisivuilla. 

Säännöt ja ohjeet 

Kilpailussa noudatetaan IOF:n ja SSL:n kilpailusääntöjä, SSL:n antamia suunnistuksen SM-kilpailujen ohjeita 
vuodelle 2020, IOF:n WRE-ohjeita sekä järjestäjän antamia ohjeita.  

Piikkareiden käyttö on kielletty, mutta nastarit ovat sallittuja.  

Järjestäjän toimesta annettujen GPS-seurantalaitteiden käyttäminen on pakollista järjestäjän määräämillä 
kilpailijoilla. 

Matkat ja ohjeajat 

Arvioidut voittoajat ovat SSL:n lajisääntöjen mukaiset. Lopulliset ratapituudet julkaistaan kilpailuohjeissa. 

Sarjat  

H21, H20, H18, H16, H15 ja D21, D20, D18, D16, D15 sekä H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65 ja H70, joissa 
on karsintakilpailu la 12.9. ja loppukilpailu su 13.9. Kilpailu on maailmanrankikilpailu (WRE) sarjoissa H21 ja 
D21. Mihin hyvänsä edellä mainituista sarjoista osallistuminen edellyttää osallistumista myös karsintaan. 
Lauantain karsintakilpailun sarjat jaetaan tarvittaessa kahteen tai useampaan karsintaerään SSL:n 
suunnistuksen SM-kilpailujen ohjeissa 2020 ilmoitetulla tavalla. Pitkän matkan SM-kilpailun osallistujan 
tulee kilpailuvuonna täyttää vähintään 15 vuotta. 

H75, H80, H85 sekä D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80 ja D85, joissa on loppukilpailu ilman 
karsintaa su 13.9. 

Loppukilpailusta karsiutuneille sekä karsinnassa keskeyttäneille ja hylätyille järjestetään B-finaali su 13.9. 
kansallisena kilpailuna sarjoissa H21, H20, H18, H16, H15, D21, D20, D18, D16, D15, H35, H40, H45, H50, 
H55, H60, H65 ja H70. Myös karsintaan osallistumattomalla on oikeus osallistua B-finaaliin, paitsi sarjoissa 
H21 ja D21. 

Osallistumismaksut 

WRE-sarjojen (H21 ja D21, karsinta ja finaali) osallistumismaksu on 39,20 €.  

Muiden kaksipäiväisen SM-sarjojen (karsinta ja finaali) osallistumismaksu on 36,20 €. Yksipäiväisissä 
sarjoissa, joissa ei ole karsintaa, osallistumismaksu on 25,35 €. Osallistumismaksut on maksettava 
ensisijaisesti IRMA-järjestelmän kautta.  

IOF:n Eventorin kautta WRE-sarjoihin ilmoittautuvien ulkomaalaisten on maksettava osallistumismaksunsa 
euromääräisinä seuraavin tiedoin: 
Tilin omistaja / Account owner: Kankaanpään Suunnistajat ry. 
Pankin nimi / Bank name: Länsi-Suomen Osuuspankki 
Pankin osoite / Bank address: Torikatu 11, 38700 Kankaanpää 



 

IBAN: FI32 5106 0120 1298 30 
BIC: OKOYFIHH 

Ilmoittautumiset 

Ilmoittautuminen kaikkiin sarjoihin tapahtuu IRMA-järjestelmässä 
karsintakilpailun kautta. IRMA:ssa ilmoittautuvat myös ulkomaalaiset, 
joilla on IRMA-tunnukset. Jos WRE-sarjoihin H21 ja D21 ilmoittautuvalla ulkomaalaisella ei ole IRMA-
tunnusta, ilmoittautuminen tapahtuu IOF:n Eventorin kautta. 

Ilmoittautumisten on oltava perillä viimeistään torstaihin 3.9.2020 klo 24.00 mennessä. Jälki-
ilmoittautuminen ei ole mahdollista. 

Kaikilla WRE-sarjoihin H21 ja D21 ilmoittautuvilla on oltava Kansainvälisen Suunnistusliiton (IOF) myöntämä 
IOF ID -tunnus. Suunnistusliiton verkkosivulla https://www.suunnistusliitto.fi/2016/04/iofn-kilpailijatunnus-
irmassa-sen-tarkistaminen-ja-hankkiminen/ on ohjeet tunnuksen hankkimisesta ja tallentamisesta IRMA:an. 

Ilmoittautumisessa pitää olla mukana kilpailijan Emit-numero. Mikäli Emit-numeroa ei ole ilmoitettu, 
järjestäjä varaa Emit-kortin ja perii siitä 5 €:n vuokran. 

Kilpailijan tulee tarkistaa ilmoittautumisensa onnistuminen ja oikeellisuus IRMA-palvelusta.  

Ongelmatilanteissa ottakaa hyvissä ajoin yhteyttä infoon osoitteeseen seijakpeltomaki@gmail.com.  

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskus sijaitsee Vuorijärvellä, Siikaisissa. Seurateltoille on varattu rajallisesti tilaa. Seurateltat tulee 
kiinnittää asianmukaisesti maahan.  

Kilpailukeskuksessa on kisatoimintojen lisäksi ravintola- ja kahviopalvelut, pesumahdollisuus, muksula ja 
myyntipisteitä. Yöpyminen kilpailukeskuksessa on kielletty. 

Opastus 

Opastus kilpailukeskukseen alkaa valtatie 8 ja kantatie 270 risteyksestä Tuorilasta ja kantateiden 44 ja 270 
risteyksestä Alahonkajoelta. Tuorilasta ajoaika kilpailukeskukseen on noin 30 min ja Alahonkajoelta noin 35 
min. Kilpailukeskukseen saa saapua ainoastaan opastettua reittiä pitkin. Opasteet ovat paikoillaan 
perjantaina 11.9.2020 klo 21 mennessä.  

Pysäköinti 

Pysäköinti tapahtuu kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä peltopysäköintinä. Pysäköintimaksu on 5 
€/auto/päivä, joka maksetaan infoon. Asuntovaunuista ja -autoista sekä linja-autoista tulee ilmoittaa 
etukäteen osoitteeseen seppo.vehkala@gmail.com.   

Sääolosuhteiden mahdollisesti aiheuttama siirto varapysäköintijärjestelyyn informoidaan viimeistään 
sunnuntaina 6.9.2020 klo 20 kilpailujen nettisivuilla.  

Lähdöt ja lähtökynnys 

Lauantaina 12.9. karsintakilpailujen ensimmäinen lähtö on klo 10. Sunnuntaina 13.9. A- ja B-finaalin 
ensimmäiset lähdöt ovat klo 10. Sarjoilla H21 ja D21 käytetään lähtökynnystä. Lähtökynnys sulkeutuu 
lauantaina karsinnassa klo 10.45 ja sunnuntaina finaalissa klo 11. B-finaalissa ei käytetä lähtökynnystä. 
Matkat lähtökynnyksille ja lähtöihin julkaistaan kilpailuohjeissa. 



 

Lauantain karsintakilpailun ja sunnuntaina suoraan ilman karsintaa 
kilpailtavien sarjojen lähtöajat julkaistaan kilpailujen verkkosivuilla 
viimeistään keskiviikkona 9.9.2020 klo 24 mennessä. Lähtöluettelot 
muodostetaan SSL:n suunnistuksen SM-kilpailujen ohjeissa 2020 
esitettävällä tavalla. 

 

Kilpailunumerot 

Kaikissa sarjoissa käytetään kilpailunumeroita. Numerot ovat saatavilla lähdöistä. B-finaalissa kilpailijat 
käyttävät karsinnan numeroita (kadonneet tai puuttuvat B-finaalin numerot infosta). A-finaalissa 
kilpailijoille jaetaan uudet numerot lähdöissä.  

Maasto 

Kilpailumaasto on pääosin tyypillistä pohjoissatakuntalaista metsämaastoa, jossa avokallioalueet ja suot 
vuorottelevat. Juostavuus on suurimmassa osassa maastoa hyvä. Korkeuserot ja pienipiirteisyys vaihtelevat. 

Alueella ei ole aiemmin järjestetty suunnistuskilpailuita. 

 

Kartta   

Kilpailukartan mittakaava on 1:15 000 sarjoilla H/D15–21, 1:10 000 sarjoilla H/D35–50 ja 1:7 500 sarjoilla 
H/D55–85. Kartan käyräväli on kaikilla sarjoilla 2,5 m. Kartan tekijä on Kimmo Viertola. Offset-painettu 
(CMYK) kartta, jossa avokalliokuvaus. Painatus 8/2020. Kartat ovat muovikoteloissa. Kartat ovat kokoa A4 ja 
A3.  

Leimaustapa 

Kilpailussa käytetään Emit-leimausta. Kilpailijoille, joiden ilmoittautumistiedoissa ei ole Emit-kortin 
numeroa, varataan vuokrakilpailukortti. Vuokrakortit noudetaan 5 euron maksua vastaan infosta. 
Palauttamattomista korteista peritään uuden kortin hinta, 80 euroa. Väärällä kilpailukortilla kilpaillut 
suunnistaja hylätään. Kilpailija vastaa itse siitä, että käyttää lähtöluetteloon merkittyä kilpailukorttia. 

Pukeutuminen, pesu ja käymälät 

Kilpailukeskuksessa on rajattu tila seurateltoille, jotka tulee kiinnittää asianmukaisesti maahan. Pesupaikat 
sijaitsevat kilpailukeskuksen yhteydessä. Kilpailukeskuksessa ja lähtöpaikkojen läheisyydessä on käymälät. 



 

Muksula 

Muksulaan otetaan ilmoittautumisia vastaan etukäteen infoon 
osoitteeseen seijakpeltomaki@gmail.com. Voit myös tuoda lapsesi 
muksulaan ilman ilmoittautumista. Lapsille mukaan säänmukainen 
ulkoiluvaatetus. Lapsille tarjotaan pieni välipala, joten ilmoitathan lapsen 
mahdolliset ruoka-ainerajoitukset. 

Ravintola 

Kilpailukeskuksessa on tarjolla lounas- ja kahvilapalvelut molempina päivinä.  

Palkinnot 

Kaikkien SM-sarjojen kolme parasta palkitaan mitaleilla sekä kunniapalkinnoilla ja sarjojen H/D 15–21 
sijoille 4–10 sekä sarjojen H/D35–70 sijoille 4–6 sijoittuneet plaketeilla. 

Ennakkoharjoittelu ja kuntosuunnistus 

Järjestäjät tarjoavat kilpailumaaston viereisessä maastossa harjoitusmahdollisuuksia, joista tarkemmat 
tiedot kilpailun verkkosivuilla www.kansu.fi/sm2020. Harjoitukset ovat käytössä koko kevään ja kesän. 
Yhteystiedot: Seija Peltomäki, seijakpeltomaki@gmail.com.  

Kilpailupäivinä on tarjolla kuntosuunnistusmahdollisuus molempina päivinä. Tarjolla muutamia eri 
ratavaihtoehtoja. Karttamaksu 10 euroa maksetaan infoon, josta saa tarkemmat ohjeet 
kuntosuunnistuksen lähtöpaikalle. 

Majoitus 

Majoitusvaihtoehdoista on tietoa kilpailun verkkosivuilla http://www.kansu.fi/sm2020/majoitus. 

Päätoimihenkilöt  

Kilpailunjohtaja: Hanna Kallio, kallionhanna@gmail.com, 0407776428 
Kilpailunjohtajan apulainen: Pertti Manninen 
Tiedotus ja media: Tuomas Väinä, 050 323 3748, tuomas.vaina@kankaanpaa.fi 
Info: Seija Peltomäki, seijakpeltomaki@gmail.com 
Ratamestarit: Raimo Hannukainen (R1), Taisto Salo (R1), Jouko Huuhka (R2) ja Reijo Mäkilä (R2) 
Tulospalvelu: Jussi Hannukainen 

 
Tekninen asiantuntija ja WRE-valvoja: Tauno Haapasaari 
Ratavalvoja: Seppo Sipilä, Rastikarhut 

Kilpailujen verkkosivut: www.kansu.fi/sm2020 

 

Tervetuloa! 

Kankaanpään Suunnistaja ry. ja Siikaisten Sisu ry. 


