
Muuramen Rasti  Tempon toimitsijaohje 
 
Ota mukaasi esim. tuolireppu sekä eväitä. Ota kilpailutoimistosta tuoli kilpailijalle, 
kaksi kelloa ja kuulakärkikynä sekä kirjoitusalusta. 
 
Toiminta tehtäväasemalla: 
 
Aikarastilla kilpailija odottaa vuoroaan odotusviivan takana. 
 
Toimitsija 1: kutsu kilpailijalla kuuluvalla äänellä ”Seuraava” 
 
Tarkista että kartat ovat oikeassa järjestyksessä ja kello nollattuna. 
Asetu seisomaan tuolin eteen selkä rasteihin päin. 
Ota kilpailijan kilpailukortti ja ohjaa hänet istumaan. 
Ojenna kilpailijalle kartat kansilehti päällimmäisenä. 
 
Siirry sivuun ja sano kilpailijalle: ”Näet kuusi lippua” ja samanaikaisesti kilpailijan 
puoleisella kädellä osoita lippuja: ”ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA, ECHO, 
FOXTROT” JA ”AIKA ALKAA NYT”. 
 
Toimitsija 2: käynnistä kello välittömästi sanan ”NYT” jälkeen. 
 
Toimitsija 1 kirjaa kilpailijan vastaukset ylös.  
 
Toimitsija 2 pysäyttää kello samalla hetkellä kun kilpailija sanoo viidennen (5.) 
vastuksensa. 
 
Toimitsija 1 kirjaa käytetyn ajan ylös sekunnin tarkkuudella alaspäin pyöristäen. 
Kirjoita sekunteina (ei minuutteina) esim. 23 tai 76 tai 150 (max). 
 
Tarkkaile kelloa vastaamisen aikana. Kilpailijalla on 150 sekuntia (eli 2 minuuttia 30 
sekuntia) aikaa vastata tehtäviin. Ilmoita kilpailijalle ”10 sekuntia” kun aikaa on 
kulunut 140 sekuntia. Sano ”Aika” ja pysäytä kello 150 sekunnin kohdalla.  
Kilpailijan antamia vastauksia ei ajan loppumisen jälkeen enää kirjata ylös vaan 
merkitse viiva ( - ) niihin ruutuihin, joihin hän ei ehtinyt vastata. Kirjaa käytetyksi 
ajaksi 150.  
 
Kilpailija ei saa vastattuaan enää palata katsomaan aiempaa karttaa. Huom! 
Karttalehti johon annetaan vastaus, on oltava näkyvissä koko vastauksen ajan. 
 
Tarkista, että vastaukset ja käytetty aika on kirjattu kilpailukorttiin ennen kuin 
ojennat sen takaisin kilpailijalle. 
 
Ohjaa kilpailija seuraavalle tehtäväasemalle ja kutsu seuraava kilpailija välittömästi 
asemalle, jotta kilpailu sujuu mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti. 
 
Huom! Jos kilpailija antaa tehtävään kaksi vastausta ”Alfa eikun Bravo” niin niistä 
ensimmäinen kirjoitetaan ylös. 
 
ALFA BRAVO CHARLIE DELTA ECHO FOXTROT ZERO 
 
A B C D E F  Z 
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