
 

 

Kilpailukutsu 
 

 

Kansainvälinen FinTrailO 2016 -tarkkuussuunnistuskilpailu 
7.-8.5.2016 Jyväskylässä ja Muuramessa  
 
 

Kolme erillistä kilpailua, joista kaksi on normaalia tarkkuussuunnistuskilpailua 
(PreO) ja yksi pelkkiä aikarasteja sisältävä tempokilpailu (TempO). 

Kilpailijoiden tehtävänä on jokaisella tehtävärastilla päätellä, onko kartalla 
olevan rastiympyrän keskipisteessä oleva kohde ja rastinmääritteessä 

määritelty paikka merkitty maastoon rastilipulla.  
Palkinnot jaetaan kaikkien kolmen kilpailun yhteistuloksen perusteella. 

 
Kilpailussa noudatetaan IOF tarkkuussuunnistuksen kilpailusääntöjä 1.1.2016 

 
Sarjat, maksut 

Kaikki kilpailijat sukupuoleen, ikään tai fyysiseen kuntoon tai vammaan 

katsomatta ovat samassa avoimessa Elit-sarjassa tai A-sarjassa. Kilpailijoilla 
tulee olla voimassa oleva lisenssi. 

Elit-sarjan tehtävät ovat vaativimpia. Helpompi A-sarjan rata soveltuu myös 
uusille lajiin tutustujille.  

Elit-sarja: Preo 15 € / pvä ja Tempo 15 €, yhteensä 45 euroa 
A-sarja: Preo 10 € / pvä ja Tempo 10 €, yhteensä 30 euroa 

 
Ilmoittautuminen on tehtävä PreO- ja TempO-kilpailuihin erikseen 

viimeistään torstaina 28.4.2016 käyttäen SSL:n IRMA-palvelua. 
Ulkomaiset kilpailijat ilmoittautuvat sähköpostilla esko.junttila(at)kolumbus.fi . 

Maksu suoritetaan käteisellä kilpailukeskuksessa ennen ensimmäistä kilpailua. 
 

Kilpailukeskukset 
Opastus kilpailukeskuksiin on internet-sivulla 

http://www.muuramenrasti.fi/fintrailo-2016/ Kilpailukeskuksessa on pieni 

kahvio ja sisävessat. Pukeutuminen ulkona, ei pesumahdollisuutta. 
 

Lähdöt 
Lauantaina 7.5. ensimmäinen lähtö klo 12.00 väliaikalähtönä TempO-radalle, 

josta siirrytään suoraan PreO-radalle. Lähtöön on matkaa kilpailukeskuksesta 
n. 100 m. 

Sunnuntaina 8.5. ensimmäinen lähtö klo 9.30 väliaikalähtönä PreO-radalle. 
Palkintojen jako on noin kello 14.30. 

Lähtöajat: http://www.muuramenrasti.fi/fintrailo-2016/ 

http://www.muuramenrasti.fi/fintrailo-2016/
http://www.muuramenrasti.fi/fintrailo-2016/


 

Leimaus 
Omalla pihtileimasimella. Järjestäjällä on muutamia lainattavia leimasimia 

(varattava etukäteen). 

 
Kartta ja maasto 

Sprinttisuunnistuskartat 1:4000 / 2,5m ovat muovisuojuksessa, kartoittaja 
Lauri Kontkanen 10/2015. Maasto lauantaina on rakennettua kaupunki- ja 

puistoaluetta sekä Päijänteen rantojen kalliopohjaista talousmetsää, jossa on 
vähäiset korkeuserot ja pieniä kalliojyrkännealueita. Sunnuntaina maasto on 

jyrkänteitä sisältävää talousmetsää. Kulku-urana on päällystetty tai sorastettu 
kevyen liikenteen tie. 

 
Toimihenkilöt 
Kilpailunjohtaja Anneli Junttila anneli.junttila(at)kolumbus.fi p. 040 5151 638 ja 

Tuomo Huhtala tuomo.te.huhtala(at)gmail.com p. 0400 913 741 
Ratamestarit Preo 1 Lauri Kontkanen ja Tempo Lauri Mäkinen sekä Preo 2 Esko 

Junttila. 
Valvoja Reijo Hokka Jämsän Retki-Veikot ja ratavalvoja Antti Rusanen Keravan 

Urheilijat. 
Tiedottaja esko.junttla(at)kolumbus.fi puh. 040 543 7772 

 
Majoitus 

FinTrailO 2016 -majoitusta on varattu Hotelli Albasta 6.-8.5.2016. Kisahinnat 
ovat ecomomy-huone 58 €/päivä ja standard-huone 72 €/päivä + ekstrapatja 

12 €/päivä. 
Huonehintaan sisältyy aamiainen ja sauna. Vapaa wlan ja pysäköinti. 

Varaukset hotellista tunnuksella ”FinTrailO 2016” sähköpostilla 

info@hotellialba.fi tai +358 14 636 311. Hinnat ovat voimassa vain varaamalla 
suoraan hotellista. 

FINLANDIA HOTELLI ALBA, Ahlmaninkatu 4, 40100 Jyväskylä 
http://www.hotellialba.fi/en/ 

 
Jyväskylästä löytyy runsaasti majoitusta osoitteesta 

http://visitjyvaskyla.fi/majoitu-nauti/majoitus 
 

Lähimmät huoltoasemat ABC (Keljonkangas, Palokka, Vaajakoski) ja 
Muuramen Shell Muuramentie 69. 

 
Lisätietoa löytyy kisasivulta: http://www.muuramenrasti.fi/fintrailo-2016/ 

 
Lisää tietoa tarkkuussuunnistuksesta löytyy Trailo-sivulta. 

 

 
Tervetuloa! 

 
Muuramen Rasti ry 
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Invitation 
 

 

International FinTrailO 2016 Competition May 7-8 in 
Jyväskylä and Muurame in Central Finland 
 
 

There will be three Trail-O competitions during the weekend: two PreO 
(traditional TrailO) and one TempO, which contains only timed controls.  

Prizes will be given according to the total results of all three competitions. 
 

The Competition Rules for IOF Trail Orienteering Events 1.1.2016 apply. 
 

Classes, Entries (and need for assistance) 
Open Elit-class (recommended for competitors who have good skills in TrailO). 

Open A class (recommended for foot orienteers and other trail orienteers). 

 
Entries shall be sent by 23.00 on April 28th via email to 

esko.junttila(at)kolumbus.fi . No late entries. 
 

Entry fee 
EUR 45.00/all 3 competitions or EUR 15.00/competition. The entry fees are 

paid in cash in the event centre before the first competition. 
 

Competition centers 
Address of the event centre http://www.muuramenrasti.fi/fintrailo-2016/ 

 
Programme 

Saturday, May 7th: TempO first start at 12.00 and then directly PreO 1, in 
Jyväskylä. 

 

Sunday, May 8th: PreO 2, first start at 9.30, in Muurame. 
On Sunday the event will end with a prize giving ceremony at about 14.30. 

 
Punch 

Competitors use their own pin punch. 
 

 
 

 
 

mailto:esko.junttila@kolumbus.fi
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Maps and Terrain 

PreO and TempO: 1:4000 / 2,5m, by Lauri Kontkanen 2015-2016. 
 

May 7th: Urban area with good visibility and asphalt tracks. Small forest areas 

in rocky terrain with little climbing with a lot of cliffs, boulders and other 
features.  

May 8th: Forest area, a large hill and cliffs, asphalt tracks.  
 

Event directors 
Tuomo Huhtala, tel. +358 400 913 741, email tuomo.te.huhtala(at)gmail.com 

Anneli Junttila, tel. +358 40 5151 638, email anneli.junttila(at)kolumbus.fi 
 

Course planners 
May 7th: TempO Lauri Mäkinen, PreO 1 Lauri Kontkanen 

May 8th: PreO 2 Esko Junttila 
 

Event advisers 
Reijo Hokka Jämsän Retki-Veikot ja Antti Rusanen Keravan Urheilijat 

 

Accommodation 
FinTrailO 2016 accommodation for 6.-8.5.2016: room1 economy 58e/day or 

room2 standard 72e/day + extra mattress 12e/day 
All room prices includes a buffet breakfast and an opportunity to use the 

sauna. Free WiFi and parking. 
Book the hotel with the reference ”FinTrailO 2016” via e-mail 

info@hotellialba.fi or phone +358 14 636 311. The mentioned prices only apply 
for bookings made directly to the hotel. 

FINLANDIA HOTELLI ALBA, Ahlmaninkatu 4, 40100 Jyväskylä 
http://www.hotellialba.fi/en/ 

 
Website 

http://www.muuramenrasti.fi/fintrailo-2016/ 
 

 

Welcome! 
 

Muuramen Rasti 
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