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versio 2.1.2023   

Winter Sprint Cup, Kankaanpään osakilpailu su 15.1.2023 

Tämä ohje on alustava. Muutokset ja täydennykset mahdollisia. 

Talven 2023 kolmas WSC:n osakilpailu käydään Kankaanpäässä. Kilpailukeskus sijaitsee Kankaanpään 

liikuntakeskuksessa, osoite Jämintie 10, 38700 Kankaanpää. 

Varsinaisen WSC-kilpailun yhteydessä tarjotaan lyhyempi B-rata lapsille ja sprintin aloittelijoille. B-rataa ei 

lasketa WSC:n osasuoritukseksi. Ilmoittautumiskäytännöt ja maksut samat kuin WSC-radalla. Jos 

ilmoittaudut B-radalle, kirjoita ilmoittautumislomakkeessa nimesi perään B-kirjain. 

Radoille pääsee klo 11.00–12.00.  

Maksut 

Ennakkoilmoittautuminen Internetissä kaksi (2) päivää ennen 6 €. 

Paikan päällä ilmoittautuminen 8 € (ei karttavarausta). 

Alle 21-vuotiaat suunnistavat ilmaiseksi 0 €. 

Maksaminen tapahtuu kilpailukeskuksessa sisätiloissa sijaitsevassa ilmoittautumispisteessä käteisellä, 

kortilla tai liikuntaseteleillä. Käteismaksajien kannattaa varata tasaraha. 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen WSC-osakilpailuun onnistuu ilmoittautumislomakkeella, jonka löydät Satakunnan 

Suunnistuksen sivuilta. Ennakkoon ilmoittautuminen tulee suorittaa viimeistään perjantaina 13.1. klo 23.59 

mennessä. Tällöin hinta 6 €. 

Ilmoittautuminen onnistuu myös paikan päällä hintaan 8 €, mutta kartan voi varmistaa vain 

ilmoittautumalla etukäteen! 

Kartta ja maasto 

Kartta on valmistunut useissa vaiheissa vuosina 2019–2020, ja se on päivitetty vuonna 2022. Kartan 

mittakaava 1:4 000 ja käyräväli 2 metriä. Osa maastosta on ollut käytössä vuoden 2019 Satakunnan am-

sprintissä ja muut alueet WSC-tapahtumissa ja kuntosuunnistuksissa. 

Rataa suunniteltaessa on varauduttu runsaaseenkin lumentuloon, joten suunnistaja liikkuu rataa 

kiertäessään pääosin auratuilla alueilla: julkisten kiinteistöjen pihoilla ja asutusalueiden kaduilla. Pienessä 

määrin käytetään auraamattomia mutta tallattuja alueita, kuten koulujen pihoja ja leikkikenttiä sekä paria 

lyhyttä lumeen tallattua polkua. Umpihangessa ei järkeviä reitinvalintoja käyttäen pitäisi montaa askelta 

joutua ottamaan. 

Nastapohjaisten jalkineiden käyttö on sallittua, koska oletetuilla kulkureiteillä ei ole kohteita, joita nastat 

voisivat vahingoittaa. 

Ratatietoja ja sprintin yleisiä ohjeita 

WSC-radan pituus on suoraan rastilta rastille mitaten 3,45 km ja oletettua kulkureittiä pitkin 4,40 km. 

Rasteja radalla on 20 kpl. Samassa yhteydessä tarjotaan lapsille ja aloittelijoille lyhyempi B-rata: suoraan 

mitaten 1,75 km ja oletettua reittiä pitkin 2,3 km. Rasteja B-radalla on 12 kpl. Radoilla ei ole merkittävää 

vaikeustasoeroa. Molemmilla radoilla kuvalliset rastinmääritteet on painettu karttaan. 
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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 vesialueita, aitoja, muureja ja muita rakenteita sekä pensasaitoja 

Huom! Maaston eteläosassa sijaitsevien leveiden ojien ylittäminen on turvallisuussyistä ehdottomasti 

kiellettyä. Ojissa on virtaamaa myös talvella, joten jää ei kanna. Noudata karttamerkkiä: nämä 

vesialueet on merkitty ylipääsemättömiksi. 

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. 

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 

Sekä WSC:n että B-radan lähtö sijaitsee noin 500 metrin päässä ilmoittautumispisteestä. Molempien 

ratojen maalista on ilmoittautumispisteeseen matkaa noin 300 metriä. Maali pidetään avoinna viimeiseen 

maaliintulijaan saakka. Tulospalvelu sijaitsee kilpailukeskuksessa ilmoittautumispisteessä, jossa jokaisen 

tulee ilmoittautua myös suorituksensa jälkeen. 

Pysäköinti 

Pysäköinti kilpailukeskuksessa asfalttipintaisella parkkipaikalla. 

Kilpailukeskuksen toiminnot 

Kilpailukeskuksessa on käytössä jonkin verran lämmintä sisätilaa, WC:t sekä pukeutumis- ja peseytymistilat. 

Kilpailukeskuksessa sijaitseva Kankaanpään uimahalli on tapahtumapäivänä avoinna klo 12–18. Lipunhinnat 

ym. tiedot Kankaanpään kaupungin sivuilla. Uimahallin aulan kahvio Sport Cafe Kankaanpää aukeaa klo 12. 

Se tarjoaa kahvin ja pullan lisäksi myös suolaista purtavaa. 

Tärkeä ohje liikenteestä 

Alueella on yleisiä katuja, joilla on tapahtuman aikana normaalia autoliikennettä. Kaikkia liikenneväyliä saa 

käyttää kulkureittinä, ellei niitä ole erikseen merkitty kielletyksi alueeksi. Kaikissa tilanteissa noudata 

varovaisuutta, liikennesääntöjä ja sprintin lajisääntöjä. Järjestäjä suosittelee keltaisen huomioliivin käyttöä. 

Suunnistaja on itse vastuussa omasta turvallisuudestaan.     


