
NUORISO-CUP 2015 

KESKI-SUOMEN ALUEELLA  

Sarjat D/H 12, D/H14 ja D/H16 

Osakilpailut:  1.6.    Am-keskimatka Muuramen Rasti 

16.6.  Am- oravanpolkukilpailu Jämsän Retki-Veikot                

15.8. AM-pitkä, Kangasniemen Kalske 

19.8. AM-sprintti, Itä-Päijänteen Rasti 

PISTELASKU: 

 Aluecupissa neljä osakilpailua 

 pisteet cup:ssa jaetaan siten, että voittaja saa 50, seuraavat 40, 35, 32, 30, 29, 28, 

27, ….., 3,2,1. 

 

 jos karsintakilpailuissa järjestetään H13- tai D13-sarja, annetaan pisteitä tässä 

sarjassa kymmenen vähemmän, eli 40, 30, 25, 22, 20, 19, 18, 17, …, 3,2,1. 

 

 cup:ssa yhteispisteitä laskettaessa huomioidaan kultakin urheilijalta kolme parasta 

pistemäärää 

 

 mikäli kaksi tai  useampi samassa sarjassa kilpaillut kilpailijaa saa osakilpailussa 

saman loppuajan, saavat molemmat sijoitukseen nähden saman pistemäärän.  

 

 Eniten pisteitä saanut kolmessa osakilpailussa on sarjansa cup:n voittaja. Mikäli 

pistemäärät ovat tasan, on voittanut se, jolla on enemmän 1. sijoja, sitten 2. sijoja 

jne. Jos edelleen tasan, niin sitten AM-pitkän matkan tuloksissa parempi sija 

ratkaisee. 

 

Kokonaiskilpailun palkinnot jaetaan viimeisen osakilpailun yhteydessä 

 

 Seurakilpailun pisteet lasketaan, mutta ei jaeta palkintoja. 

Järj. Keski-Suomen Suunnistus 

 

Tiedustelut alueen nuorisovastaavalta Ulla Klemettiseltä puh: 040-8313347. 



KULTAINEN KOMPASSI CUP 2015 
 
VALTAKUNNALLINEN FINAALI H- ja D-14 sarjoissa 
 

- alue lähettää joukkueen 
 

JOUKKUEIDEN VALINTA 
 

 Joukkueen muodostaa 4 tyttöä ja poikaa, jotka ikänsä perusteella suunnistavat 14-

sarjassa 

 urheilijat valitaan joukkueisiin ensisijaisesti alueen nuoriso-cup:n  yhteispisteiden 

perusteella, mutta harkinnan mukaan voidaan joukkueeseen valita myös muun 

menestyksen perusteella 

 Urheilijat nimetään joukkueisiin heti alueen nuoriso-cup:n tulosten selvittyä 

 joukkueiden valinnasta valtakunnalliseen finaaliin vastaa alueen nuorisovastaava 

yhdessä aluevalmentajan kanssa 

 alue voi ilmoittaa valtakunnalliseen finaaliin yhden tai useampia joukkueita.  

.  

VALTAKUNNALLINEN FINAALI 13.9.2015 Tampereella 
  
  

 4 + 4 henkisen joukkueen jäsenet suunnistavat kukin eri radan 

 radan pituus on n. 3,5 km 

 lähtö tapahtuu yhteislähtönä 

 järjestäjä vastaa finaalin pistelaskusta  

 alue hoitaa ilmoittautumiset ja osallistumismaksun maksamisen järjestäjän 

ilmoittamassa aikataulussa 

 joukkueen osanottomaksun alue maksaa 

 finaalissa yhteispisteisiin lasketaan joukkueen kolmen parhaan tytön ja kolmen 

parhaan pojan pisteet. Finaalin voittaja on suurimman pistemäärän kerännyt 

aluejoukkue 

 voittajajoukkueet palkitaan  

 kilpailuun pyritään lähtemään yhteiskuljetuksilla ja alue osallistuu matkakuluihin 

 ”joukkueen johtaja” nimetään mukaan lähtevistä aikuisista 

 

Valtakunnallisen finaalin järjestää SSL 


