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Kilpailuohjeet, suunnistuksen SM-pitkä 12.–13.9.2020 Siikainen 
 
Kankaanpään Suunnistajat ry ja Siikaisten Sisu ry toivottavat kaikki lämpimästi tervetulleiksi kilpailemaan 
suomenmestaruuksista Siikaisiin! 
 
Tiivistelmä: 

- Noudatathan Covid-19:stä annettuja ohjeita. Erilliset ohjeet löydät nettisivuilta, mutta pääasia 
on, että et tule sairaana paikalle, huolehdit käsihygieniasta ja pidät turvavälit muihin ihmisiin. 

- Ajaminen kilpailukeskukseen ainoastaan opastettua reittiä pitkin! Huomaathan, että navigaattori 
voi ohjata reitille, jota noudattamalla et pääse perille. 

- Matkapuhelinverkkojen kuuluvuus kilpailualueella on rajallinen normaaliaikanakin, joten runsaan 
kilpailijajoukon saavuttua alueelle ja liityttyä matkapuhelinverkkoon saattaa haluttu yhteys jäädä 
syntymättä. Paras kuuluvuus normaaliaikana on DNA:n ja Elisan verkoissa.  

- Karsintakilpailussa käytetään etämaalia, joka sijaitsee n. 600 metrin etäisyydellä kilpailukortin 
purkupisteestä. 

- Karsintakilpailussa käytetään kokoavaa viitoitusta (viimeisiltä rasteilta ei ole suoraa viitoitusta 
etämaaliin). Tarkista lähtösuunta kohti etämaalia! 

- Sekä karsintakilpailussa että A-finaalissa on sarjoissa D/W21 ja H/M21 käytössä lähtökynnys. 
Karsintakilpailussa lähtökynnys sulkeutuu klo 10.45. Finaalissa lähtökynnys sulkeutuu klo 11.00. 

- Varustekuljetusta lähtökynnykseltä kilpailukeskukseen ei järjestetä, mutta varusteiden säilytys-
alue osoitetaan. Kilpailija voi jättää varusteensa mukanaan tuomassa repussa, muovi- tms. kas-
sissa järjestäjän osoittamaan paikkaan, josta kilpailija itse tai huoltaja voi noutaa varusteet. 

- Huomaathan, että lauantaina kilpailukeskuksesta pääsee poistumaan klo 12.30 alkaen.  
- Alueella voi maksaa sekä käteisellä että kortilla, mutta varaathan mukaasi käteistä. Tietoliiken-

neyhteyksien vuoksi kortilla maksaminen voi ajoittain hidastella.  
 

Järjestävät seurat 
 
Kankaanpään Suunnistajat ry ja Siikaisten Sisu ry 
 
Kilpailusäännöt ja -ohjeet 
 
Kilpailussa noudatetaan suunnistuksen lajisääntöjä (SSL), SM-kilpailuista vuodelle 2020 annettuja eril-
lisohjeita, järjestäjien antamia ohjeita sekä IOF:n WRE-kilpailuja koskevia määräyksiä. 
 
Opastus 
 
Opastus kilpailukeskukseen alkaa VT 8:n ja KT 270:n risteyksestä Tuorilasta sekä KT 44 ja KT 270 risteyk-
sestä Alahonkajoelta. Tuorilasta ajoaika kilpailukeskukseen on noin 30 min ja Alahonkajoelta noin 25 
min. Kilpailukeskukseen saa saapua ainoastaan opastettua reittiä pitkin. Opasteet ovat paikoillaan per-
jantaina 11.9.2020 klo 21.00 mennessä.  
 
Varatkaa aikaa saapumiseen!  
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Pysäköinti 
 
Pysäköinti tapahtuu kilpailukeskuksen tuntumassa peltopysäköintinä. Pysäköintialueelta on alle 500 
metrin kävelymatka kilpailukeskukseen. Pysäköintilipun voi lunastaa infosta (5 € /päivä). Aseta pysäköin-
tilippu auton ikkunaan näkyvään paikkaan poistuessasi alueelta. 
 
Asuntoautoista ja -vaunuista sekä linja-autoista ilmoitukset etukäteen osoitteeseen: seppo.veh-
kala@gmail.com. 
 
Lauantaina kilpailukeskuksesta pääsee poistumaan klo 12.30 alkaen. 
 
Peltopysäköinnin rasituksen minimoimiseksi sadesään sattuessa, saavuttehan kilpailukeskukseen mah-
dollisuuksien mukaan yhteiskyydein samaan seurueeseen kuuluvien jäsenten kanssa, esimerkiksi sa-
masta majoituspaikasta saapuessanne.  
 
Maasto 
 
Kilpailumaasto on kauttaaltaan uutta, ennen kartoittamatonta suunnistusmaastoa. Maasto on pääosin 
tyypillistä pohjoissatakuntalaista metsämaastoa, jossa avokallioalueet ja suot vuorottelevat. Alueella on 
jonkin verran eri-ikäisiä hakkuualueita, joilla kulkukelpoisuus vaihtelee. Muilta osin kulkukelpoisuus on 
suurimmassa osassa maastoa kohtalaisen hyvä. Korkeuserot ja pienipiirteisyys vaihtelevat kilpailualueen 
eri osissa. 
 
Karsintakilpailu ja finaali toteutetaan eri maastonosissa. 
 
Huom! Finaalimaastossa on varoitusnauhoja: Vaarallisen rinteen yläreuna on merkitty valkoisilla, puissa 
roikkuvilla nauhoilla. Liukastumisvaara. 
 
Kartta 
 
Kartta on yhden kartoittajan (Kimmo Viertola) tekemä ja siten tasalaatuinen. Kartoittaja on tehnyt vii-
meiset tarkistukset kesäkuussa 2020. Kilpailua varten kartoitetusta alueesta on tehty useita kilpailukart-
toja eri mittakaavoissa. Käyräväli on 2,5 metriä. Kilpailukarttojen mittakaavat sarjoissa H/D15–H/D21 
ovat 1:15 000, sarjoissa H/D35–50 1:10 000 ja sarjoissa H/D55– 1:7 500. Karttojen koot ovat A4 tai A3, 
pois lukien sarja H55 (finaali), jossa kartan koko on SRA3. Kartat ovat offset-painettuja 8/2020. Kartat 
ovat muovisuojuksissa, jotka on saumattu kiinni. 
 
Rastinmääritteet 
 
Irralliset rastinmääritteet ovat saatavilla lähtökarsinoista. Määritteille ei ole tarjolla kiinnitysvälineitä. 
Rastinmääritteet on painettu myös kilpailukarttoihin. WRE -sarjoilla on sunnuntaina erillisohje karantee-
nialueella. 
 
 
 
 

mailto:seppo.vehkala@gmail.com
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Rastit 
 
Rastit on merkitty maastoon lajisääntöjen mukaisilla rastilipuilla ja varustettu Emit-leimasimilla. Emit-
kortin tarkistuspiste on kilpailukeskuksessa opaspaalun läheisyydessä. Kilpailijoita suositellaan tarkasta-
maan Emit-korttinsa toimivuus hyvissä ajoin ennen lähtöaikaa. 
  
Emit-leimaus 
 
Kilpailussa käytetään Emit-leimausta. Tarkasta Emit-korttisi numero lähtöluettelosta ja kortin toimivuus 
tarkastuspisteellä kilpailukeskuksessa opaspaalun läheisyydessä. Virheellinen Emit-numero tai toimima-
ton Emit-kortti on vaihdettava infossa. Kortin toimintakuntoisuuden ja oikean numeron toteaminen ovat 
kilpailijan omalla vastuulla. Väärällä Emit-kortilla kilpailevan suunnistajan suoritus hylätään.  
 
Emit-kortin numeromuutokset voi ilmoittautumisajan päätyttyä tehdä sähköpostilla osoitteeseen jhan-
nukainen@outlook.com pe 11.9. klo 21.00 mennessä. Tämän jälkeen Emit-numeromuutokset ovat mak-
sullisia 5 €/numeromuutos. Muutokset on tehtävä kilpailukeskuksen infossa ennen lähtökynnykselle tai 
lähtöön siirtymistä. Emit-kortin numeroa ei voi muuttaa lähdössä. Emit-vuokrakortit tulee noutaa in-
fosta (5 €/kortti), ja ne on palautettava infoon sunnuntaina kilpailujen jälkeen. Palauttamattomasta 
Emit-vuokrakortista peritään 80 euroa. 
 
Emit-tarkistuskortteja on saatavilla molempina päivinä lähtökynnysalueelta ja lähdöstä.  
 
Lajisääntöjen mukaan vain alkuperäisessä kunnossa olevien Emit-korttien käyttö on sallittua. Muunnel-
lun tai korjaillun kortin käyttäminen johtaa suorituksen hylkäämiseen. Älä käytä korttia, johon on vaih-
dettu paristo! 
 

Kilpailun toteutus 
 

Lähtöluettelot 
 
Kilpailujen ensimmäiset lähdöt tapahtuvat sekä lauantaina 12.9. että sunnuntaina 13.9. klo 10.00. 
  
Lähtöluetteloiden laadinnan perusteena ovat olleet Suomen Suunnistusliiton lajisäännöt ja SM-
kilpailujen vuoden 2020 erillisohje. WRE-sarjoissa (H/M21 ja D/W21) karsinnan lähtöluettelo mää-
räytyy IOF:n maailmanrankin mukaisesti SM-erillisohjeessa yksilöidyllä tavalla.  
 
Lauantain karsintakilpailujen ja sunnuntain suorien SM-finaalisarjojen lähtöluettelot julkaistaan 
kilpailujen nettisivuilla https://www.kansu.fi/sm2020/ viimeistään 10.9. klo 9.00, ja ne ovat nähtä-
vissä kilpailupäivänä sekä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla että lähtöjen odotusalueella.  
 
Sunnuntain A- ja B-finaalien lähtöluettelot julkaistaan lauantaina sekä kilpailukeskuksen tulostau-
lulla että kilpailun nettisivuilla karsintakilpailun tulosten selvittyä, viimeistään klo 20.00.  Lähtö-
luettelot ovat myös nähtävänä sunnuntaina kilpailukeskuksen ilmoitustaululla ja lähtöjen odotus-
alueella. A-finaalin lähtöajat muodostuvat karsinnan tulosten perusteella siten, että karsinnan par-
haat lähtevät viimeisenä.  
 

https://www.kansu.fi/sm2020/
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Loppukilpailusta karsiutuneet kilpailijat asetetaan sarjoittain B-finaaleihin siten, että ensimmäisinä 
karsiutuneet lähtevät sarjojensa viimeisinä. H21-karsintasarjoista karsiutuneet kilpailijat jaetaan 
karsinnan tulosten perusteella B-finaaliryhmiin niin, että kussakin ryhmässä on enintään 60 suun-
nistajaa. Ensimmäiseen ryhmään sijoitetaan parhaat, toiseen ryhmään seuraavaksi parhaat ja niin 
edelleen.  
 
Karsintakilpailuun osallistumattomat kilpailijat arvotaan viimeiseen ryhmän B-finaalin alkuun, 
paitsi sarjoissa H/D21, joissa karsintakilpailuun osallistumattomat eivät saa kilpailla B-finaalissa. 
Sarjojen määrä riippuu karsintakilpailuun ilmoittautuneiden kilpailijoiden määrästä.  

 
1. Karsintakilpailu 
 
Lauantaina 12.9. järjestetään Suomen Suunnistusliiton julkaiseman ohjeen ”SM-OHJE 2020” mu-
kaisesti sarjoissa H/D15–H/D21 (R1) sekä H35–H70 (R2) karsintakilpailu. Kilpailuun ilmoittautuneet 
on jaettu enintään 60 kilpailijan karsintaeriin SSL:n julkaiseman online-rankin 2.9.2020 tilanteen 
mukaisesti. Rankissa parhaiten menestyneet kilpailijat on sijoitettu lähtöluettelossa karsintaerien 
viimeisiksi lähtijöiksi. Karsinnan perusteella pääsee kustakin sarjasta sunnuntain 13.9.2020 finaa-
liin 50 kilpailijaa tai se määrä kilpailijoita, joka on lähinnä lukua 50. 
 
Sarjat ja matkat 
 

Sarja Lähtö Matka (km) Finaaliin Huom. 

R1     

H21K1 Lähtö 1 8,78 17  WRE 

H21K2 Lähtö 1 8,66 17  WRE 

H21K3 Lähtö 1 8,66 17  WRE 

H20K1 Lähtö 1 7,12 50  

H18K1 Lähtö 1 6,53 25  

H18K2 Lähtö 1 6,59 25  

H16K1 Lähtö 1 4,62 50  

H15K1 Lähtö 1 4,29 50  

     

D21K1 Lähtö 1 6,22 25 WRE 

D21K2 Lähtö 1 6,32 25 WRE 

D20K1 Lähtö 1 5,33 50  

D18K1 Lähtö 1 4,44 25  

D18K2 Lähtö 1 4,47 25  

D16K1 Lähtö 1 3,77 50  

D15K1 Lähtö 1 3,47 50  

     

R2     

     

H35K1 Lähtö 2 7,09 50  

H40K2 Lähtö 2 6,62 kaikki 1) 

H45K1 Lähtö 2 6,21 25  

H45K2 Lähtö 2 6,27 25  
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H50K1 Lähtö 2 5,03 25  

H50K2 Lähtö 2 4,99 25  

H55K1 Lähtö 2 4,61 25  

H55K2 Lähtö 2 4,64 25  

H60K1 Lähtö 2 4,32 25  

H60K2 Lähtö 2 4,37 25  

H65K1 Lähtö 2 4,09 25  

H65K2 Lähtö 2 4,10 25  

H70K1 Lähtö 2 3,67 25  

H70K2 Lähtö 2 3,69 25  

     

     

 
1) Ilmoittautuneita kilpailijoita on alle 60 (55), joten kaikki ilmoittautuneet kilpailevat yhdessä kar-
sintasarjassa. Rinnakkaissarjoista toteutetaan sarja H40K2. SM-kilpailuohjeen mukaan kaikilla kar-
sintasarjaan osallistuneilla on mahdollisuus päästä loppukilpailuun. Edellytyksenä on hyväksytty 
karsintakilpailusuoritus. 

 
2. Loppukilpailu 
 

Sarja Lähtö Matka (km) Huom! 

R1    

M21 Lähtö 1 16,84 WRE 

D21 Lähtö 1 11,47 WRE 

    

H20 Lähtö 1 12,34  

H18 Lähtö 1 9,76  

H16 Lähtö 1 7,33  

H15 Lähtö 1 6,38  

D20 Lähtö 1 8,22  

D18 Lähtö 1 7,33  

D16 Lähtö 1 6,52  

D15 Lähtö 1 5,42  

    

R2    

H35 Lähtö 2 11,12  

H40 Lähtö 2 10,82  

H45 Lähtö 2 10,18  

H50 Lähtö 2 7,90  

H55 Lähtö 2 7,64  

H60 Lähtö 2 7,04  

H65 Lähtö 2 6,36  

H70 Lähtö 2 5,79  

H75 Lähtö 2 3,93  

H80 Lähtö 2 3,11  
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H85 Lähtö 2 2,63  

    

D35 Lähtö 2 7,56  

D40 Lähtö 2 7,33  

D45 Lähtö 2 6,93  

D50 Lähtö 2 6,09  

D55 Lähtö 2 5,66  

D60 Lähtö 2 4,95  

D65 Lähtö 2 4,68  

D70 Lähtö 2 4,00  

D75 Lähtö 2 3,00  

D80 Lähtö 2 2,46  

D85 Lähtö 2 2,40  

    

B-finaalit Lähtö   

H21B1 Lähtö 3 10,96 WRE 

H21B2 Lähtö 3 11,11 WRE 

H21B3 Lähtö 3 10,80 WRE 

D21B1 Lähtö 3 7,87 WRE 

D21B2 Lähtö 3 7,67 WRE 

    

H20B Lähtö 3 7,88  

H18B Lähtö 3 7,54  

H16B Lähtö 3 5,53  

H15B Lähtö 3 5,64  

D20B Lähtö 3 5,95  

D18B Lähtö 3 5,72  

D16B Lähtö 3 4,50  

D15B Lähtö 3 4,27  

    

H35B Lähtö 3 9,20  

H40B Lähtö 3 9,11  

H45B Lähtö 3 7,58  

H50B Lähtö 3 6,93  

H55B Lähtö 3 6,24  

H60B Lähtö 3 5,66  

H65B Lähtö 3 5,26  

H70B Lähtö 3 4,58  
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Lähtökynnys 
 

Kilpailussa käytetään lähtökynnystä sarjoissa H21 (M21) ja D21 (W21). Lähtökynnys sulkeutuu lau-
antain 12.9. karsintakilpailussa klo 10.45 ja sunnuntain 13.9. loppukilpailussa klo 11.00.  
 
Lähtökynnyksen sulkeuduttua myöhästyneitä kilpailijoita ei päästetä kynnysalueelle. Samalla pois-
tetaan noutamatta jääneet kilpailunumerot niiden jakelupisteestä. Lähtökynnysalueelta ei saa 
poistua ennen lähtöalueelle siirtymistä. Luvatta poistuneet kilpailijat suljetaan pois kilpailusta. 
 
Sunnuntaina lähtökynnystä käytetään vain D/W21 ja H/M21 A-finaalisarjoissa. 

 
Kilpailunumerot ja Emit-tarkistuslipukkeet ovat saatavissa lähtökynnyksellä molempina kilpailupäi-
vinä. Loppukilpailussa käytetään karsinnan tuloksiin perustuvia lähtönumeroita. 
 
Kilpailuaikaa näyttävä kello sijaitsee lähtöön johtavan viitoituksen lähtöpisteessä. Kilpailija saa läh-
teä kynnysalueelta kohti lähtöaluetta lauantaina 15 minuuttia ennen lähtöaikaansa ja sunnun-
taina 10 minuuttia ennen lähtöaikaa. 
 
Matkapuhelinten tai muiden viestintälaitteiden käyttö lähtökynnysalueella ja myös kilpailun ai-
kana on kielletty.  
 
Huoltajat eivät saa tulla lähtökynnysalueelle. Lähtökynnysalueen rajalla, sen ulkopuolella, on jär-
jestäjän osoittama paikka, johon kilpailija voi jättää esim. lämmittelyasunsa mukanaan tuomas-
saan repussa tai kassissa. Kilpailijoita pyydetään varustamaan varustereppunsa (tai vastaavan) ni-
mellään ja yhteystiedoillaan. Huoltaja voi noutaa nimellä varustetun repun/kassin em. jättöpai-
kasta. 
 
Lähtökynnysalueella on wc-tiloja sekä tarjolla vettä. Sääsuojatilaa ei ole tarjolla.  
 
Matka kilpailukeskuksesta lähtökynnykselle on molempina kilpailupäivinä n. 700 m. Lähtökynnys-
alueelta matka karsinnan (12.9.) lähtöalueelle on n. 600 m ja finaalin (13.9.) lähtöalueelle n. 150 
m. Viitoitusten värit selviävät opaspaalulta. 
 
Sarjat ilman lähtökynnystä, siirtyminen lähtöalueelle 
 
Muut kuin H21- ja D21-sarjoihin kuuluvat kilpailijat, siirtyvät 12.9. kilpailukeskuksesta opastuksen 
mukaisesti suoraan karsinnan lähtöalueelle, jonne matkaa on n. 1200 m. Viitoitusnauhan väri sel-
viää opaspaalulta. Kilpailunumerot ja Emit-tarkistuslipukkeet ovat saatavissa lähtöalueella. Lähtö-
alueella on kilpailuaikaa osoittava kello. 
 
Lähtöviitoituksen varrella on WC. Varustekuljetusta ei ole järjestetty.  
 
Loppukilpailupäivänä 13.9. matka finaalin verryttelyalueelle on 700 m. A-finaaleihin päässeet kil-
pailijat voivat noutaa uudet kilpailunumerot verryttelyalueelta lähtöön johtavan viitoituksen lähtö-
paikan tuntumasta. 
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SM-kilpailuun ilmoittautuneiden mutta karsintaan osallistumattomien kilpailunumerot (karsintakil-
pailun numerot) ovat noudettavissa samasta paikasta. Emit-tarkistuslipukkeet ovat myös saata-
vissa em. paikasta. Paikan tuntumassa on myös kilpailuaikaa osoittava kello.  
 
Kilpailijat voivat lähteä siirtymään verryttelyalueelta lähtöalueelle 10 minuuttia ennen lähtöai-
kaansa. Näin voidaan lähtöalueella säilyttää riittävät etäisyydet lähtöä odottavien kilpailijoiden vä-
lillä (vrt. koronasuositukset). Matka verryttelyalueelta lähtöalueelle on n. 200 m. 
 
Verryttelyalueen tuntumassa on WC. Alueella on järjestäjän osoittama varusteiden jättöpaikka, 
mutta varustekuljetusta ei ole järjestetty. Varusteet noutaa huoltaja tai kilpailija itse suorituksensa 
jälkeen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva: Lähtökynnysalueen (WRE-A-finaalisarjat) ja verryttelyalueen (muut kuin WRE-sarjat) järjestelyt 
su 13.9. 
 
Lähdön toiminta 
 
Kilpailunumerot 
 

Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Karsinnassa ja A-finaalissa käytetään eri numeroa. Nu-
merot ovat sarjojen H/M21 ja D/W21 osalta lähtökynnyksellä ja muilla sarjoilla lauantaina läh-
dössä ja sunnuntaina lähtökynnysalueen itäpuolella sijaitsevalla verryttelyalueella.  
 
Lähtökynnyksellä kilpailijat ottavat omat numeronsa viimeistään lähtökynnyksen sulkeutuessa, 
minkä jälkeen numerot poistetaan.  
 
B-finaalissa käytetään karsinnan numeroita. 
 
Kilpailija vastaa itse oman kilpailunumeronsa ottamisesta. Kilpailunumero kiinnitetään rintaan kil-
pailijan omilla hakaneuloilla. Kilpailunumeroa ei saa taittaa.  

Tulo kilpailukeskuksesta, 
matka n. 700 m 

Lähtökynnysalue Verryttelyalue 

n. 150 m n. 200 m 

Lähtöalue 

1. 
1. 

Selite: 
1. Kilpailuaikaa näyttävä kello, 
    kilpailunumerot, 
    emit-tarkistuslipukkeet 
2. Varustesäilytys (ei kuljetusta) 

2. 2. 
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Kilpailijat (ei WRE-sarjat M/W21), jotka osallistuvat sunnuntain B-finaaliin osallistumatta lauantain 
karsintaan, kilpailevat karsinnan lähtönumerolla, joka on saatavissa verryttelyalueella olevasta nu-
meroiden noutopisteestä. Karsintakilpailun numeronsa kadottaneet B-finaaliin osallistuvat kilpaili-
jat saavat uuden numeron kilpailukeskuksen infosta.  
 

 
 
Lähtöpaikan järjestelyt 

 

 
 

Periaatekuva karsinnan lähtöjärjestelyistä 
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Periaatekuva finaalien lähtöjärjestelyistä 
 

Lähtöjen toteutuksen periaatekuvista selviää lähdön toiminnan periaate minuuteittain. Lähdös-
tään mahdollisesti myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat lähdön toimitsijalle, joka ohjaa ko. kil-
pailijan oman lähtönsä myöhästyneiden lähettämisestä vastaavan toimitsijan luokse. Lähdöstään 
myöhästynyt urheilija lähetetään kilpailusuoritukseensa häiritsemättä ajallaan lähteviä kilpailijoita. 
 
Lauantain karsinnan lähtöpaikka on mahdollista rakentaa riittävän laajaksi, jotta korona-pande-
mian johdosta määritellyt turvaetäisyydet voidaan järjestää. Sunnuntain finaalien lähtöpaikka on 
suppeampi kuin lauantain. Lisäksi samanaikaisesti toimivia lähtöpaikkoja on yksi enemmän (yht. 3 
kpl) kuin lauantaina (2 kpl). Toimitsijoiden ohella kilpailijoiden tulee tehdä voitavansa koronaoh-
jeiden noudattamiseksi. Lähtöpaikkojen läheisyydessä on mahdollisuus desinfioida kätensä käsi-
desillä. Lähtökarsinassa kilpailijoita pyydetään pitämään mahdollisimman pitkät etäisyydet kanssa-
kilpailijoihinsa ja välttämään yskimistä tms. kanssakilpailijoita kohti.  

 
 
Suunnistusjalkineet 
Suunnistuspiikkareiden käyttö on kielletty. Nastareiden käyttö kilpailussa on sallittu.  
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Viitoitukset ja kielletyt alueet 
 
Kilpailussa on pakollisia viitoituksia, jotka on merkitty rastimääritteisiin. Ko. viitoitusten noudattamista 
valvotaan. 
 
Kielletyt alueet on merkitty sääntöjen mukaisesti karttaan ja maastoon. Kiellettyjen alueiden noudatta-
mista valvotaan.  
 
Juoma- ja ensiapupisteet 
Lauantain karsintakilpailussa ei ole juomapisteitä. Sunnuntain juomapisteillä tarjolla vettä. Juomapistei-
teet on merkitty kilpailukarttoihin. Jätäthän kaikki roskat juomapisteille! 
 
Lauantain karsintakilpailussa ensiapupisteet on merkitty kilpailukarttoihin. Sunnuntain karttaan ei ole 
merkitty ensiapupisteitä, vaan juomapisteiltä ohjataan tarvittaessa ensiapupisteille. Maastossa sijaitse-
vien ensiapupisteiden lisäksi kilpailukeskuksessa on ensiapu. Ensiavun vastuuhenkilö on Marjaana Salo, 
+358 40 843 0802. 
 
Online-rastit 
 
Karsintakilpailussa on sarjasta riippuen yksi tai kaksi väliaikarastia (online). 
 
Sunnuntain finaalissa väliaikarasteja on käytössä neljä kappaletta ja lisäksi viimeinen rasti on väliaika-
rasti. Sarjasta riippuen väliaikarastien määrä vaihtelee.  
 
WRE A-finaalin varvaus ja kartanvaihto 
 
H/M21- ja D/W21-sarjoissa A-finaalissa on käytössä kartanvaihto. Kilpailija ottaa kartanvaihtoras-
tilla oman sarjansa kartan sarjatunnuksella varustetusta ämpäristä. Kartanvaihtorastilla on myös saata-
villa kilpailun järjestäjän toimesta juomaa (vettä).  
 
Kilpailijoilla on myös mahdollisuus nauttia omia juomiaan ko. huoltopisteessä. Varvausviitoituksen var-
relle varataan järjestäjän toimesta pöytä, jolle kilpailijat itse tai heidän huoltajansa voivat tuoda kilpaili-
jan nimellä varustetun juomapullon (vast.) Tarkentavat ohjeet annetaan loppukilpailupäivänä (13.9.) en-
nen kilpailujen alkamista. 
 
Rastimääritteet sisältävät koko radan (mukaan lukien varvaus). 
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GPS-seuranta 
 
Sarjojen M/W21 A-finaalisarjojen kilpailijoille annetaan GPS-seurantalaite. Kantoliivit ja seurantalaitteet 
luovutetaan kilpailijoille lähtökynnysalueella (”karanteenialueella”). Seurantalaitteen käytöstä ei voi kiel-
täytyä. Kieltäytyminen johtaa kilpailusta sulkemiseen. Seurantalaiteet kerätään pois suorituksen jälkeen 
maalissa.  
 
GPS-seurantaa ei ole mahdollista seurata kilpailun aikana, vaan se tulee nähtäväksi kilpailun jälkeen net-
tisivuille.  
 
Kuvaaminen kilpailun aikana 
 
Maastossa voi olla valokuvaajia ja videokuvaajia. Kuvaajia on myös kilpailukeskuksessa. Kilpailu on julki-
nen tapahtuma, jonka aikana kuvattua materiaalia järjestäjillä on oikeus julkaista nettisivuillaan, sosiaali-
sessa mediassa ja välittää tiedotusvälineille julkaistavaksi.  
 
Sunnuntain finaalien maalista toteutetaan Youtube-lähetys. Lähetyksessä näkyy maalileimaus ja kuuluu 
juontokuulutus.  
 
Maali 
 
Lauantain karsinnassa on käytössä etämaali. Etämaalissa kartat kerätään pois ja kilpailijat siirtyvät noin 
600 metriä viitoitettua reittiä pitkin Emit-kortin tarkistukseen. Viitoitetulta reitiltä ei saa poistua ennen 
Emit-kortin purkupistettä. Etämaalissa ei ole tilaa yleisölle. 
 
Seuran edustajan on mahdollista noutaa kartat vastaanottokuittausta vastaan, kun viimeinen lähtijä on 
lähtenyt.  
 
Sunnuntain kilpailujen maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kartat kerätään pois. Seuran edustajan on 
mahdollista noutaa kartat vastaanottokuittausta vastaan, kun viimeinen lähtijä on lähtenyt.   
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Satasairaalan hygieniahoitajan mukaan karttojen välityksellä on epätodennäköistä saada koronatartun-
taa. Niistä seurapusseista, joissa karttoja on enemmän kuin yksi, löytyy desifiointiliinoja, joilla karttojen 
suojamuovit voi jokainen seura halutessaan pyyhkiä ennen kuin kartat jaetaan. Yhdellä desifiointilii-
nalla voi pyyhkiä useamman kartan. Varvauksen puhtaat kartat on saatavilla infosta, josta seuran edus-
taja voi ne noutaa vastaanottokuittausta vastaan.  
 
Molempina päivinä maalissa käytetään maalileimausta. Karsinnassa tullaan kokoavaa viitoitusta pitkin 
etämaaliin (ei erillisiä maalikarsinoita). Finaalissa viimeiseltä rastilta on viitoitus maalikarsinan alkupää-
hän. Finaalin maaliintulo on jaettu kolmeen kaistaan: 1. R1 A-finaalit (mukaan lukien WRE), 2. R2 A-fi-
naalit ja 3. kaikki B-finaalit.  
 
Maalin sulkeutumisajankohdat 
 
Maali sulkeutuu molempina päivinä viimeisen kilpailijan saavuttua maaliin mutta kuitenkin molempina 
päivinä viimeistään klo 16.00.  
 
Ohjeet keskeyttäneille 
 
Keskeyttäneiden kilpailijoiden tulee ehdottomasti ilmoittautua maalissa ja jos mahdollista leimata maa-
lileimasimella. Myös loukkaantumisesta johtuva keskeytys on ilmoitettava maalihenkilöstölle.  
 
Itkumuuri 
 
Kilpailusuorituksissa ilmenneet epäselvyydet ratkaistaan välittömästi maalin läheisyydessä sijaitsevalla 
itkumuurilla.  
 
Tulokset 
 
Tulokset tulevat kilpailukeskuksessa olevalle tulostaululle ja kilpailujen verkkosivuille (online). Tulostau-
lulla tulee noudattaa turvavälejä.   
 
Palkinnot, niiden lukumäärä ja palkintojenjaon ohjeistusta.  
 
Kaikissa SM-sarjoissa palkitaan kolme parasta SM-mitaleilla ja kunniapalkinnoilla. SM-sarjoissa H/D15–
21 sijoille 4–10 ja SM-sarjoissa H/D35–70 sijoille 4–6 sijoittuneet palkitaan SM-plaketilla. Sarjoissa 
H/D75–85 jaetaan vain mitalit ja kunniapalkinnot. Palkinnot jaetaan sarjojen valmistuttua.  
 
Palkintojenjaossa ei kätellä.  
 
Info 
 
Aukioloajat 
Perjantaina 11.9. klo 17–19 Siikaisten liikuntahallilla, Hallitie 1, 29810 Siikainen 
Lauantaina 12.9. ja sunnuntaina 13.9. klo 8–17 kilpailukeskuksessa. 
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Info palvelee mm. seuraavissa asioissa: 
- Emit-muutokset 
- Vuokrattavat Emitit 
- Pysäköintiliput 
- Kuntosuunnistuskartat 
- Kadonneet kilpailunumerot 
- Löytötavarat 
- Erilaiset tiedustelut 

 
Mahdolliset sääntörikkomusilmoitukset jätetään infoon kirjallisina viimeistään 15 minuuttia siitä, kun 
sarja on valmistunut. 
 
Kilpailukeskus 
 
Kilpailukeskuksessa on rajallisesti tilaa seurateltoille. Seuratelttavaraukset tulee tehdä etukäteen osoit-
teeseen kallionsamuli@gmail.com. Seuratelttojen pystyttäminen on sallittua vain erikseen merkityillä 
alueilla. Teltat tulee kiinnittää tukevasti maahan. Yhdelle teltalle varataan 10x10 metriä tilaa, jonka si-
sään teltta tulee mahtua kiinnitysnaruineen.  
 
Pesupaikka sijaitsee kilpailukeskuksessa kartan osoittamassa kohdassa 9 (ks. alla). Pesuaineiden käyttö 
on ehdottomasti kielletty. Pesupaikalle pääsee rajoitettu määrä ihmisiä kerralla ja määrää valvotaan toi-
mitsijoiden toimesta. Desinfioithan suihkun ennen käyttöäsi ja pidäthän etäisyyttä muihin! Huomaat-
han, että pesupaikan rajoitettu käyttäjämäärä todennäköisesti aiheuttaa ruuhkaa pesupaikalla. Pyy-
dämme suhtautumaan viivytykseen kärsivällisesti! Mahdollisuuksien mukaan käytäthän majoituspaik-
kasi suihkua.  
 
Kilpailukeskuksessa on wc-tiloja ja juomavesipiste. Lisäksi alueella palvelee urheiluvälinemyyjiä, alueelli-
sia matkailun esittelijöitä jne.  
 
Kilpailukeskuksessa ei ole muksulaa.  
 
Avotulen teko, retkikeittimen ja grillien käyttö sekä tupakointi ovat kilpailukeskuksessa ja pysäköintialu-
eilla kiellettyjä. Myös yöpyminen kilpailukeskuksessa ja pysäköintialueella on kielletty. Mainostaminen, 
kaupustelu ja myynti yms. on kilpailukeskuksessa ja pysäköintialueella kielletty ilman järjestäjän erillistä 
suostumusta.  
 
Kilpailun Internet-sivuilla julkaistaan erillinen kilpailukeskuskartta toimintojen lopullisen sijoittelun 
varmistuttua. 
 
Turvallisuus 

 
Turvallisuussuunnitelma ja siihen sisältyvät ohjeet ja määräykset hätätilanteita varten ovat kilpailun net-
tisivuilla ja infotaululla.  
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Ravintola- ja kahvilapalvelut 
 
Kilpailukeskuksessa on tarjolla sekä kahvilan tuotteita että ruokaa. Kilpailukeskuksessa kiertää ns. kahvi-
vaunu, joista on mahdollista ostaa kahvia, leipiä ja juomia. 
 
Tarkemmat tiedot ravintolan tarjonnasta löydät nettisivuiltamme.  
 
Maksaminen 
 
Kilpailukeskuksen infossa sekä ravintolassa ja kahviossa voi maksaa kortilla ja käteisellä. Kahvivaunussa 
maksu on mahdollista ainoastaan käteisestä.  
 
Kuntosuunnistus 
 
Kuntosuunnistusta on tarjolla sekä lauantaina että sunnuntaina. Kuntosuunnistuksen ilmoittautumis-
piste on infon yhteydessä. Kuntosuunnistuspisteestä voi ostaa kartan hintaan 10 €/kartta. Kuntosuunnis-
tuksen voi maksaa myös ennakkoon Rastilippu.fi-palvelussa. 
 
Karttojen myynti aloitetaan molempina päivinä klo 10.30 ja lopetetaan klo 12.30. Suorituksen jälkeen 
jokaisen kuntosuunnistajan tulee ilmoittautua em. ilmoittautumispisteessä ja suorittaa maalileimaus 
kuntosuunnistuksen tulospalveluun, jotta voidaan varmistua, että jokainen kuntosuunnistukseen lähte-
nyt on myös palannut maastosta. Jos suunnistaja ei halua aikaansa tallennettavaksi, hän voi ilmoittaa 
siitä tulospalvelun hoitajalle.  
 
Lauantaina on tarjolla kolme rataa: A, B ja C. Matkat ovat: A 5,7 km, B 4,6 km ja C 3,0 km. Sunnuntain 
kuntosuunnistuksessa ratoja on neljä (4), joiden matkat ovat: A 7,6 km, B 6,2 km, C 4,3 ja D 3,0 km. Lau-
antain kuntosuunnistus toteutetaan kilpailutoiminnoista erillisellä alueella. Sunnuntain kuntosuunnistus 
toteutetaan lauantain karsintakilpailun rasteilla. Opastus kuntosuunnistuksen lähtöön selviää opaspaa-
lulta. Maalista on viitoitus kilpailukeskukseen. 
 
Kuntosuunnistuksen tarkempi toimintaohjeistus löytyy kilpailujen nettisivuilta www.kansu.fi/sm2020.  
 
Löytötavarat 
 
Kilpailuviikonlopun aikana löytötavaroita voi tiedustella infosta. Kilpailujen jälkeen unohtuneita tava-
roita voi tiedustella osoitteesta seijakpeltomaki@gmail.com. Noutamatta jääneet tavarat toimitetaan 
kahden viikon kuluttua kilpailun päättymisestä löytötavaratoimistoon.  
 
Kilpailun toimihenkilöt 
Kilpailunjohtaja: Hanna Kallio 040 777 6428 
Kilpailunjohtajan apulainen: Pertti Manninen 040 590 4362 
Tiedottaja: Tuomas Väinä 050 323 3748 
Ratamestariryhmän johtaja: Raimo Hannukainen 
Pysäköinti: Seppo Vehkala ja Timo Vuorela 
Info: Seija Peltomäki 040 536 8108 

http://www.kansu.fi/sm2020
mailto:seijakpeltomaki@gmail.com
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Lähdöt: Veli Kuivanen, Erkki Katajisto, Jukka Katajisto 
Maali: Jouni Kivimäki 
Tulospalvelu: Jussi Hannukainen 
Kisaravintola ja kahvio: Kaisa Kallio, Päivi Tuominen 
Kilpailukeskus: Samuli Kallio 
Turvallisuus: Tero Korkelainen, 044 720 1037 
Ensiapu: Marjaana Salo, 040 843 0802 
Kuulutus: Mikko Reitti 
 
 
TA (SSL) ja WRE-valvoja (IOF): Tauno Haapasaari 0405468298 
SSL:n ratavalvoja: Seppo Sipilä 
 
Tuomarineuvosto 
 
Puheenjohtaja:  Tuomo Haanpää, Tampereen Pyrintö 
Jäsenet: Yvonne Gunell, Pargas IF 
  Risto Vairinen, Kontiolahden Urheilijat 
 


