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Winter Sprint Cup, Kankaanpään osakilpailu su 10.1.2021 

WSC2021 toinen osakilpailu käydään Kankaanpäässä. Kilpailukeskus sijaitsee Sataedulla osoitteessa 

Alpinkatu 12, Kankaanpää. Keskus on samassa paikassa kuin viime vuoden vastaavassa tapahtumassa. 

Huom! Alpinkatu on yksisuuntainen pohjoisesta etelään. Saavu siis Kuninkaanlähteenkadun suunnasta. 

Radalle pääsee klo 11.00–12.00. 

Maksut 

Ennakkoilmoittautuminen Internetissä kaksi (2) päivää ennen 5 €. 

Paikan päällä ilmoittautuminen 7 € (ei karttavarausta). 

Alle 21-vuotiaat suunnistavat ilmaiseksi 0 €. 

Maksaminen tapahtuu kilpailukeskuksessa käteisellä. Varaathan mukaan mieluusti tasarahan. 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen osakilpailuun onnistuu ilmoittautumislomakkeella, jonka löydät Satakunnan 

Suunnistuksen sivuilta. Ennakkoon ilmoittautuminen tulee suorittaa viimeistään perjantaina 23.59 

mennessä. 

Jälki-ilmoittautumisesta peritään kahden (2) euron lisämaksu, myös nuorilta. 

Ilmoittautuminen onnistuu myös paikan päällä hintaan 7 €, mutta kartan voi varmistaa vain 

ilmoittautumalla etukäteen! 

Kartta ja maasto 

Kartta on osittain valmistunut ja osittain päivitetty vuoden 2020 aikana. Kartan mittakaava 1:4 000 ja 

käyräväli 2 metriä. 

Suurin osa maastosta on aiemmin WSC:ssa käyttämätöntä. Osa maastosta on nyt sprinttikäytössä 

ensimmäistä kertaa. Osaa alueesta käytettiin 13–14-sarjalaisten alueleirillä viime kesänä ja osaa am-

sprintissä 2019. 

Maasto sisältää liikerakennusten ja kerrostalojen pihoja, omakoti- ja rivitaloaluetta, julkisten kiinteistöjen 

pihoja sekä pienessä määrin nurmipintaisia puistoja ja hyväkulkuista metsämaastoa. 

Ratatietoja ja sprintin yleisiä ohjeita 

Radan pituus suoraan rastilta rastille mitaten on 2,5 km. Oletettavaa suoritusreittiä pitkin pituus on 3,8 km. 

Rasteja on 22 kpl. Kuvalliset rastinmääritteet on painettu karttaan. 

Muistathan, että sprinttisuunnistuksessa on kiellettyä käyttää kulkureittinä: 

- pihamaaksi merkittyjä alueita (oliivinvihreä väri) 

- läpipääsemättömäksi kasvillisuudeksi merkittyjä alueita (tummanvihreä väri) 

- kielletyksi alueeksi merkittyjä alueita (violetti vinoruudutus) 

- väliaikaisten rakenteiden alueita (violetti rasterointi) 

Lisäksi on kiellettyä ylittää, alittaa tai läpäistä: 

- ylipääsemättömäksi merkittyjä aitoja, muureja ja muita rakenteita sekä pensasaitoja 

Maastossa on Winter Sprint Cupissakin valvontaa, mutta mieti ennemminkin sitä, että: 

1) Tällaisessa kuntosuunnistuskisassa harjoitellaan ”oikeisiin” kilpailuihin, joten kiellettyjen alueiden 

suhteen on järkevää toimia varsinaisten rankikilpailuiden tapaan, jotta tulee rutiini oikeisiin ratkaisuihin. 

2) Järjestäjät ovat sopineet alueiden käytöstä niiden omistajien ja haltijoiden kanssa. Kulkemalla kielletyillä 

alueilla voit aiheuttaa järjestäjille vaikeuksia lupien saantiin tulevissa tapahtumissa. 



2 
 

Leimaus 

Tapahtumassa on käytössä Emit-leimausjärjestelmä. Käytä mieluiten omaa Emit-korttiasi, sillä lainakalustoa 

on rajallisesti. Myös ilman ajanottoa (ja näin ollen ilman leimausta) voi osallistua. 

Lähtö ja maali 

Lähtö sijaitsee noin 200 metrin päässä ilmoittautumispisteestä. Maali pidetään avoinna viimeiseen 

maaliintulijaan saakka. Myös maali sijaitsee noin 200 metrin päässä ilmoittautumispisteestä. 

Pysäköinti 

Pysäköinti kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä asfalttipintaisella pihalla. 

Tärkeä ohje liikenteestä 

Alueella on yleisiä teitä, joilla on tapahtuman aikana normaalia autoliikennettä. Erillisiä merkittyjä 

ylityspaikkoja ei ole. Noudata varovaisuutta, liikennesääntöjä ja sprintin lajisääntöjä. Järjestäjä suosittelee 

keltaisen huomioliivin käyttöä. Suunnistaja on itse vastuussa omasta turvallisuudestaan. 

Koronaohjeet 

• Saavu tapahtumaan vain täysin terveenä ja oireettomana. 

• Vältä lähikontaktia toisten osallistujien kanssa. Odotan vuoroasi ilmoittautumispisteessä sekä 

lähdössä, rasteilla ja maalissa. 

• Vältä pintojen koskettamista ilmoittautumispisteessä sekä lähdössä, rasteilla ja maalissa. 

• Käytä käsidesiä ennen ja jälkeen suorituksen. 

• Käytä mahdollisuuksien mukaan maskia ennen ja jälkeen suorituksen. 

• Tapahtuma toteutetaan kokonaisuudessaan ulkotiloissa. Pukeutumis- ja peseytymistiloja ja vessoja 

ei ole käytössä. Myöskään kahvituspalvelua ei ole. 


