
Kilpailuohjeet    20.8.2018 / EJ klo 11.00, päiv. 24.8. 
 
Kansallinen tarkkuussuunnistuskilpailu 26.8.2018 Korpilahdella, Tempo ja PreO 
 
Tarkista ajantasainen kilpailuohje info-taululta! 
 
Säännöt 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. 
 
Kilpailukeskus 
Kilpailukeskus on Jyväskylän Korpilahden yhtenäiskoulu Kokkotie 20, Jyväskylä (Korpilahti) 
(N62°1´4´´ E25°33´25´´). Autojen pysäköinti Kokkotie 20, koulun pihaan ei voi ajaa. Muista 
parkkikiekko autoon. 
Kilpailukeskuksessa on inva-wc. Lähin ruokailumahdollisuus ennen kilpailua Neste tai Seo 
Korpilahti ja kilpailun jälkeen esim. Kahvila-Ravintola Satamakapteeni. 
 
Info ja kilpailutoimisto sekä lähtöpaikka 
P-alueelta on sininen viitoitus kilpailijoiden käyttöön varatulle sisäänkäynnille.  
 
Kielletty alue 
Ennen kilpailua liitteen mukaisella alueella kulkeminen on kielletty. 
 
Mallirasti 
Kilpailukeskuksessa on mallirasti, jossa voi ennen kilpailua tutustua rastivälineisiin ja 
aikarastin rutiineihin sekä PreO-rasteja. 
 
Maastokuvaus 
Tempossa ja normaalikilpailussa maasto on kylätaajamaa ja puistoaluetta. Kulku-urana on 
kovapohjaisia kävely- ja pyöräteitä. 
Kokonaisnousua on 30 m (lisäksi 14 metrin mäki yksisuuntaista osuutta). Oman avustajan 
käyttö on sallittu. 
 
Kartat 
Molemmissa kilpailuissa on tulostetut sprinttisuunnistuskartat, kartoittajana Eemil Koskinen 
2017, ajantasaistus Esko Junttila 8/2018. Kartat ovat mittakaavassa 1:4000 käyräväli 2,0 m. 
 
Lähdöt ja karanteeni 
Kilpailijoiden tulee olla P-alueella tai kilpailukeskuksessa viimeistään 10:45. Tempon 
lähtöpaikka on kilpailukeskuksessa ja PreO:n lähtöpaikka heti tempon viimeisen aseman 
jälkeen. 
 
Numerolaput ja muu materiaali 
Numerolaput ja kilpailukortit noudetaan infosta. Numerolaput palautettava. 
 
Nollarasti 
Sekä tempossa että PreO:ssa voi olla E- ja A-sarjassa nollarasteja (Z), jolloin yksikään 
tehtävän lipuista ei ole rastiympyrän keskipisteen ja rastimääritteen osoittamassa paikassa. 
Lähin lippu on tällöin eri kohteella tai vähintään 3 metriä sivussa oikeasta rastipisteestä tai 
kohteen väärällä puolella yli 135°. 
B-radalla ei ole nollarasteja. 
 
Tempo-kilpailu 
E- ja A-sarjassa on väliaikalähtö alkaen klo 11.00 koulun sisältä (info). 
Kilpailijoille annetaan opaskartta tempo-reitille lähtöhetkellä. 
 



Huom! Ensiksi on PreO:n aikarasti, jossa 3 tehtävää ja kuusi lippua, ei nollavaihtoehtoa (Z) 
ja sen jälkeen välittömästi 5-7 tempoasemaa kussakin 5 tehtävää ja kuusi lippua, joilla on 
myös nollavaihtoehto (Z). Tehtäväkarttaniput on sidottu (ei irrallisia). 
PreO:ssa aikarastilla maksimiratkaisuaika on yhteensä 90 sekuntia. Väärästä vastauksesta 
tulee 60 sekunnin aikasakko. 
Tempossa kokonaisaikaan lisätään 30 sekuntia jokaisesta väärästä vastauksesta. 
 
PreO-kilpailu 
Aikarasti on tempo-kilpailun alussa. Vain PreO-kilpailuun osallistuvat lähtevät viimeisinä ja 
kulkevat PreO:n lähtöpaikalle eri reitti kuin tempo-kilpailijat (oma opaskartta). 
E-sarjan matka 2,3 km, kokonaisnousu 30 m, 23 rastia, maksimi suoritusaika on 138 min 
(paralympic 147 min).  
A-sarjan matka 2,3 km, kokonaisnousu 30 m, 15 rastia, ohjeaika on 117 min.  
B-sarjan (lasten rata) matka on 400 m, 7 tehtävää, ei maksimi- tai ohjeaikaa. Huoltaja saa 
olla mukana ja auttaa leimaamisessa. 
 
Radalla saa liikkua vain kartalla ruskealla värillä merkittyjä teitä, polkuja tai alueita pitkin. Osa 
näistäkin reiteistä on kiellettyjä ja ne on merkitty karttaan violetilla poikkiviivalla tai 
väliaikaisesti kiellettynä alueena. Huom. kiellettyjä reittejä tai alueita ei ole merkitty 
maastoon. 
 
Noudata varovaisuuttaa kaduilla ja teillä liikkuessasi, käytä suojatietä! 
 
Ratkaisupaalussa on rastin järjestysnumero ja sarjatunnus, E-sarjassa valkoinen ja A-sarjassa 
sininen lappu. B-sarjassa oranssi lappu. Yhden lipun tehtävissä ei ratkaisupaalua ole, paitsi E-
sarjan 2- ja 3-rasteilla. 
Kilpailijat saavat käyttää omaa pihtileimasinta. Järjestäjällä on muutamia lainattavia 
leimasimia. 
 
E-radalla on kaksi yksisuuntaista osuutta ja A-radalla yksi, merkitty karttoihin ja 
maastoon. Muista leimata edeltävät rastit ennen niille siirtymistä. Toimitsija voi tarkistaa 
leimat. 
 
Kilpailussa käytetään kokonaisajan laskentaan emit-korttia. Emit-kortti leimataan PreO:n 
lähtöleimasimessa, ennen ja jälkeen yksisuuntaisia osuuksia sekä maalissa. 
Käsiajanotto toimii varajärjestelmänä. Kokonaisajasta ei vähennetä yksisuuntaisella osuudella 
käytettyä aikaa. 
 
Maali 
PreO-maalissa myös toimitsija kirjaa tuloajan kilpailukorttiin sekunnin tarkkuudella. 
Maksimiajan ylityksestä vähennetään yksi piste alkavaa 5 minuuttia kohden. 
 
Palkinnot 
Molemmissa kilpailuissa E-sarjassa palkinnot jaetaan kolmelle parhaalle ja A-sarjassa 
voittajalle. Lasten radalla palkitaan kaikki. 
 
Toimihenkilöt 
Kilpailunjohtaja Anneli Junttila 040 5151 638 
Valvoja Jaakko Lajunen Jämsän Retki-Veikot 
Ratamestari Esko Junttila 040 543 7772 
Tuomarineuvosto: pj. Juha Villikka, Marja Kaukonen ja Hannu Niemi. 
 
Muuta 
Lisätiedot: Muuramen Rastin kotisivulta http://www.muuramenrasti.fi  
 
Tarkkaa ja mukavaa kilpailua kaikille! 
 



Muuramen Rasti ry 
 


