
Kilpailuohjeet    versio 22.9.2022 klo 11 / EJ 
 
Muuramen Rastin kansallinen tarkkuussuunnistuskilpailu 25.9.2022, 
normaalikilpailu (PreO) ja sprintti 
ja Keski-Suomen Suunnistuksen aluemestaruuskilpailu 
 
Tarkista Kilpailukeskuksessa ajantasainen kilpailuohje. 
 
Säännöt 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n tarkkuussuunnistussääntöjä sekä järjestäjien antamia 
ohjeita. 
 
Kilpailukeskus, info ja palvelupisteet 
Kilpailukeskus ja info ovat Muuramessa Kinkomaan koululla, osoite: Purotie 5, 
Kinkomaa, Muurame. Ruokailu-, kahvila- ja wc-palvelut löytyvät kätevästi Shell 
Helmisimpukka Muurame, Muuramentie 69 tai ABC Keljonkangas Eteläväylä 17, 
Jyväskylä. 
Autojen pysäköinti kilpailukeskuksen viereen liikennesääntöjen mukaisesti P-alueelle.  
 
Kilpailukeskuksesta ajoaika lähtöpaikalle 5 min (3 km) + kävelyaika 10 min (600 m). 
Vuoropysäköinti Sääkslahdentien (Jyväskylä) varteen. Kadunvarsipysäköinnistä 
siirrytään 600 metriä kävellen lähtöpaikalle. 
 
Kielletty alue on Keljonkangas ja Sarvivuori 
Ennen kilpailua kilpailualueella kulkeminen on kiellettyä. 
 

 
Mallirasti 
Kilpailukeskuksessa on mallirasti, jossa voi ennen kilpailua tutustua rastivälineisiin ja 
aikarastin rutiineihin. 
 
 
 



Maastokuvaus 
Maasto on ulkoilualuetta ja talousmetsää. Kulku-urana on kovapohjaisia 
kevyenliikenteen väyliä. Keski-Suomessa Päijänteen rantamaisemissa kivien ja 
jyrkänteiden määrä ja koko vaihtelevat alueittain ja korkeuserot ovat usein suuret. 
Kokonaisnousua on 30 m. 
 
Kartat 
Normaalikilpailuissa on tulostettu sprinttisuunnistuskartta mittakaavassa 1:4000, 
käyräväli 2,5 m ja sprintissä suora suurennos mittakaavassa 1:3000 / 2,5 m. 
Kartoittaja Lauri Kontkanen 11/2017 - 11/2018, ajantasaistus Esko Junttila 9/2022.  
Kartat ovat muovisuojuksessa. 
 
Avustajat 
Kilpailijat saavat käyttää avustajaa sääntöjen mukaisesti. H/D12-sarjassa voi huoltaja 
olla mukana, mutta ei saa osallistua tehtävien suorittamiseen. 
 
Numerolaput ja muu materiaali, emit-kortit 
Kilpailunumerot, PreO:n kilpailukortit sekä varapihtileimasimet ovat PreO:n 
lähtöpaikalla. Numerolaput on palautettava kilpailukeskuksen infoon. Kilpailussa 
käytetään omaa emit-korttia. 
 
Lippujen nimeäminen aikarastilla 
Lippujen nimet ovat vasemmalta oikealle: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo ja Foxtrot. 
Jos toimitsija ei kuule vastausta, hän pyytää toistamaan. Jos kilpailija vastaa esim. 
”Bravo, ei kun Zero”, vastukseksi kirjataan Bravo. 
PreO:ssa vastaus leimataan kilpailukorttiin omalla pihtileimasimella. Järjestäjällä on 
muutamia lainattavia leimasimia. Puuttuvasta leimasta tai kaksoisleimauksesta 
vähennetään 1 piste. 
 
Nollarasti 
Tehtävän vastaus PreO:ssa ja Sprintissä on nolla (Z), kun lähin lippu on vähintään 
neljän (4) metrin päässä ratamestarin määrittelemästä oikeasta paikasta. 
 
PreO-kilpailu 
PreO:n lähtöpaikan kävelyosoite on Länsituulentie 36 Jyväskylä. 
Väliaikalähtö 2 minuutin välein, alkaen klo 10.30.  
E-sarjan kokonaismatka matka 1,3 km, kokonaisnousu 30 m, 25 tehtävää, 
maksimiaika on 114 min (P 120 min). 
A-sarjan matka 1,3 km, kokonaisnousu 30 m, 19 tehtävää, maksimiaika on 96 min (P 
102 min). 
HD12-sarjan matka on 1,3 km, 12 tehtävää. Ohjeaika on 75 min, mutta ajan 
ylityksestä ei vähennetä pisteitä. Huoltaja saa olla mukana. 
 
Radalla saa liikkua vain kartalle ruskealla värillä merkittyjä kevyenliikenteen teitä, 
polkuja tai alueita pitkin (omavalvonta periaate). Kiellettyjen reittien risteyskohdat on 
merkitty kartalle violetilla poikkiviivalla.  
 
Ratkaisupaalussa on rastin järjestysnumero ja sarjatunnus, Elit-sarjassa valkoinen, A-
sarjassa sininen sekä H/D12 radalla oranssi lappu. Kauempana olevissa rasteissa voi 
olla kaksi rastilippua päällekkäin näkyvyyden parantamiseksi. 
 



PreO:n maalissa toimitsija kirjaa tuloajan sekunnin tarkkuudella ja tarkistaa kortin 
leimaukset. Maksimiajan ylityksestä vähennetään yksi piste alkavaa 5 minuuttia 
kohden. 
 
Aikarasti on PreO-radan lopussa. Aikarastille kilpailija kutsutaan Odota-paalulta: 
”Seuraava”. 
Aikarastilla on 1 asema ja 3 tehtävää. Tehtäväkarttanippu on sidottu (ei irrallista 
karttoja). Kilpailija saa kääntää karttanipun kansilehden, kun suoritusaika alkaa: 
”Näet kuusi lippua, Alfa, Bravo, … Foxtrot, - aika alkaa … nyt”. Suorituksen aikana saa 
näkyvissä olla vain yksi kartta. 
PreO:n aikarastien ratkaisemiseen on aikaa maksimissaan 90 sekuntia ja 
kokonaisaikaan lisätään 60 sekuntia jokaisesta väärästä vastauksesta. 
Kilpailija jättää PreO:n kilpailukorttinsa aikarastille ja saa sen kilpailun jälkeen infosta. 
 
Sprintti-kilpailu 
Sprintin lähtöpaikka on heti PreO:n aika-aseman jälkeen ja lähtöjärjestys määräytyy 
PreO:n aikarastin suorittamisen mukaan.  
Ajanotossa käytetään emit-korttia. Leimaa lähdön jälkeen aikaosion maalissa, 
rataosion lähdössä ja maalissa. Kortin väliajoista saadaan aikaosion suoritusaika ja 
rataosioon käytetty aika. Kortti luetaan kilpailukeskuksessa. 
Kaikki tehtävät ovat A/Z tyyppisiä. Kilpailukortissa ovat aika- ja ratatehtäville vain 
ruudut A ja Z. 
 
Sprintti koostuu aikaosiosta ja rataosiosta. 
1) Sprintin aikaosiossa kilpailija ratkaisee tehtävät mahdollisimman nopeasti. 
Aikaosassa on 6 A/Z-tehtävää, myös nollavaihtoehto (Zero). Paaluna on keltainen 
aitatolppa, jossa numerointi E1-E6. Matka 70 m. 
Aikaosion kokonaisaika muodostuu suoritusajasta lisättynä 30 sekunnin sakolla 
jokaisesta väärästä vastauksesta. 
2) Sprintin rataosiossa on paaluna keltainen aitatolppa, jossa sarja- ja tehtävätunnus. 
Oikeasta vastauksesta kilpailija saa 1 pisteen / tehtävä. Sprintin rataosion 
maksimiaika on E-sarjassa 23 min, A-sarjassa 20 min ja H/D12-sarjassa 17 min. 
Tehtäviä on E-sarjassa 15, A-sarjassa 12 ja H/D12-sarjassa 9. Matka 240 m. Sprintin 
rataosion maalin läpi saa kulkea viimeisille tehtävärasteille. 
 
Rataosassa käytettävissä oleva maksimiaika saadaan, kun lasketaan minuutti kullekin 
rastitehtävälle ja lisäksi minuutti kullekin kuljettavalle 30 metrille. Jos enimmäisaika 
ylittyy, kilpailijalta vähennetään yksi piste jokaista ylitettyä alkavaa minuuttia kohti. 
 
Sprintissä kilpailijat asetetaan paremmuusjärjestykseen heidän saamiensa pisteiden 
perusteella. Jos kahdella kilpailijalla on sama pistemäärä, nopeusosan aika ratkaisee. 
 
Tulokset 
Tulokset ovat nähtävillä kilpailukeskuksessa ja ne julkaistaan MuuRa:n nettisivulla 
www.muuramenrasti.fi/ ja myös sivulla https://preoresultat.se 
 
Protestiaika 
Rikkomusilmoitukset ja vastalauseet sääntöjen mukaisesti. Tulosten valmistuttua on 
10 minuutin ”protestiaika”. 
 
 
 



Palkinnot 
Molemmissa kilpailuissa Elit-sarjassa palkinnot jaetaan kolmelle parhaalle ja A-
sarjassa voittajalle. Lasten H/D12 (B-rata) radalla palkitaan kaikki. AM-kilpailun 
mitalit toimitetaan jälkikäteen. 
 
www-sivut 
Tietoa kilpailusta Muuramen Rastin kotisivulla www.muuramenrasti.fi/muura-trailo-
2021/ 
 
Toimihenkilöt 
Kilpailunjohtaja Hannu Karstunen 0440 450 210 
Ratamestari ja tiedottaja Esko Junttila 040 543 7772, esko.a.junttila ätsii gmail.com 
Valvoja Sami Hyvönen NurmSe 
Tuomarineuvosto pj. Juha Villikka, Pertti Hartman ja Juha Hiirsalmi. 
 
Muuta 
Syksyllä sää voi olla vaihtelevaa! 
 
 
Tarkkaa ja mukavaa ruskan väristä kilpailua kaikille! 
 
Muuramen Rasti ry 
 


