
Kansallinen tarkkuussuunnistuskilpailu (tempo ja normaalikilpailu) 
Jyväskylän Korpilahdella 26.8.2018 

Kilpailukutsu  

Sarjat ja osanottomaksut  
 
E-sarja tempo 18 euroa ja normaalikilpailu (PreO) 18 euroa, vastaavat hinnat A-sarjassa 12 euroa.  
Kaikki kilpailijat, sukupuolesta, iästä ja liikuntakyvystä riippumatta, kilpailevat samassa 
vaativuustason mukaisessa sarjassa. 
E-sarjan kilpailijalla on oltava voimassa oleva suunnistuksen kilpailulisenssi. A-radalle voi 
osallistua kuntosuunnistajana ilman lisenssiä. A-sarja on helpompi ja soveltuu hyvin lajiin 
tutustumiseen. 
Tarjolla myös lyhyt ja helppo PreO-lastenrata koulun pihapiirissä. Ilmoittautuminen paikan päällä 
(tai ennakkoon sähköpostilla), hinta 5 euroa. 
 
Ilmoittautuminen  
 
Ensisijaisesti IRMA-palvelua käyttäen viimeistään maanantaina 20.8.2018 klo 24.00 mennessä. 
Jälki-ilmoittautuminen 1,5-kertaisella osanottomaksulla viimeistään torstaina 23.8.2018 klo 24.00 
mennessä. 
A- ja lasten sarjaan voi ilmoittautua sähköpostitse: esko.a.junttila  (at)  gmail.com . Maksu 
kilpailukeskuksessa. 
 
Opastus ja kilpailukeskus  
 
Kilpailukeskus on Korpilahden yhtenäiskoulu. Osoite: Kokkotie 20, Jyväskylä (Korpilahti).  
 
Kilpailukeskuksessa on inva-wc. Lähimmät huoltoasemat Neste Korpilahti Vespuolentie 8 
https://www.neste.fi/asema/neste-korpilahti ja Seo Korpilahti https://www.seo.fi/seo-asemat/3307-
seo-korpilahti 
 
Lähtö  
 
Väliaikalähtö tempoon klo 11.00 alkaen, lähtö kilpailukeskuksesta. Normaalikilpailu jatkuu ilman 
taukoa tempon maalista. 
 
Kielletty alue 
 
Kilpailijat eivät voi liikkua kilpailumaastossa ennen kilpailua 26.8. Kts. MuuRa:n kotisivulta. 
 
Kartta ja maasto 
 
Uusi sprinttisuunnistuskartta 1:4000, käyräväli 2 metriä. Kartoittaja Eemi Koskinen 2017-18, 
tarkistukset tarkkuussuunnistusta varten Esko Junttila 8/2018.  
Maasto on loivapiirteistä Päijänteen rantapuistoa, jossa rakennuksia, rakennelmia, istutuksia ja 
pienimuotoisia metsäalueita jyrkänteineen. 
 
Alustavat ratatiedot  
 
E- ja A-sarjan tempo-radan pituus on noin 1,1 km ja E-sarjan PreO-radan 2,1 km. A-sarjan radan 
pituus on noin 1,2 km. Reitti kulkee kovapohjaisia jalkakäytäviä ja pyöräteitä pitkin.  
Maalista on noin 200 metrin matka takaisin kilpailukeskukseen (jyrkkä mäki). 



 
Leimaus  
 
Leimaus tapahtuu omilla pihtileimasimilla. MuuRa:lla on muutamia lainattavia leimasimia 2 eurolla 
(varaa ennakkoon). 
 
Avustajat  
 
Oman avustajan käyttö on sallittua. Avustaja saa auttaa kulkemisessa ja leimaamisessa, mutta ei 
tehtävien ratkaisemisessa.  
 
Päätoimihenkilöt  
 
Kilpailunjohtaja: Anneli Junttila 040 5151 638 
Ratamestari ja tiedottaja: Esko Junttila 040 543 7772. Kilpailun valvoja Jaakko Lajunen JRV. 
 
Lisätiedot  
 
Muuramen Rastin nettisivulla https://www.muuramenrasti.fi/muurame-trailo-2018/  , jonne tulevat 
kilpailuohjeet ja lähtöluettelot sekä.  
 
Huom. Vuoden 2019 SM-tarkkuussuunnistuksen järjestää MuuRa! 
 
 
Tervetuloa! 
 
Muuramen Rasti ry  


