
Tarkkuussuunnistuksen 
avoin pohjoismainen maaottelu 

ja avoin henkilökohtainen kilpailu 
30.9.-1.10.2017 

Nokialla 
 

Kilpailuohje 
 

Järjestäjä 

 

Järjestäjä: Rasti-Nokia 

Kilpailunjohtaja: Ari Hanttu 

Ratamestarit: Pertti Hartman (Preo 1 & Tempo), Petteri Hakala (Preo 2)  

Tulospalvelu: Pasi Viitala 

Kilpailunvalvoja: Hannu Niemi, Epilän Esa 

 

Tuomarineuvosto: Bosse Sandström, Ruotsi, pj. 

  Søren Saxtorph, Tanska 

  Geir Myhr Øien, Norja 

 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilöt: Elina Syväterä elina.syvatera@elisanet.fi (yleisjärjestelyt) 

  Pertti Hartman pepi@pepi.name (suunnistustekniset asiat) 

Kisasivut:   www.rastinokia.fi 

 

Sijainnit ja kielletyt alueet 

Kisakeskus  Alhoniityn koulu, Nokitie 3, Nokia. 

Yleiskartta http://www.rastinokia.fi/sites/default/files/kilpailut/liitetiedostot/embargo.jpg 

 

Aiemmat kartat 

Preo 1:  http://www.rastinokia.fi/sites/default/files/kilpailut/liitetiedostot/alinenj.jpg 

Tempo:   Ei aiempia suunnistuskarttoja 

Preo 2:  http://www.rastinokia.fi/sites/default/files/kilpailut/liitetiedostot/aaroninkorpi.jpg 

 

Viimeisin tarkkuussuunnistuskilpailu Nokialla 
https://www.trailo.fi/tulokset/2014/nokia-24-5-2014/ 

 

Ohjelma 

Perjantai 29.9. 

16.30 – 19.30  Info avoinna kisakeskuksessa 

17.00 – 19.00  Harjoitus kisakeskuksen ympäristössä 

n. 19.00  Aurinko laskee 

 

Lauantai 30.9. 

9.00  Info avautuu kisakeskuksessa 

9.58.30  Ensimmäinen lähtö Preo 1 
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http://www.rastinokia.fi/
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11.30  Siirtymisohjeet Tempo:on Infosta 

14.00  Ensimmäinen lähtö Tempo 

14.30  Lähtökynnysjärjestely, Tempo 

  (lisäohjeet jäljempänä) 

19.00  Banketti 

 

Sunnuntai 1.10. 

8.00  Info avautuu kisakeskuksessa 

9.00  Ensimmäinen lähtö Preo 2 

n. 16.00  Palkintojen jako 

 

Yleisohjeita 

 

Lähtöjärjestys Liitteessä. Lähtöaika voi joustaa aikarastin toiminnan mukaan. 

 

Toisen osakilpailun (Tempo) lähtöjärjestys on sama kuin ensimmäisen, 

alkaen klo 14.00. Lähtöjärjestys voi joustaa kilpailun kulun mukaan, jos 

ensimmäisessä osakilpailussa tapahtuu merkittäviä ohituksia tai 

viivästyksiä. 

 

Kolmas osakilpailu lähetetään ensimmäiseen nähden käänteisessä 

järjestyksessä Elit-sarja klo 9 ja A-sarja klo 10 alkaen. 

 

Maksut Maksuja voi suorittaa infoon euroina käteisellä. 

 

Kilpailunumerot Kilpailija käyttää samaa numerolappua kaikissa osakilpailuissa. 

Numerolapun saa infosta 

 

Kartat ja kortit Preo:n kilpailukartat (preo 2 Elit ensimmäinen kartta) ovat 

muovisuojuksessa. Kilpailukortit eivät ole säänkestäviä. 

 

Leimaus Preo:ssa pihtileimaus, mieluiten kilpailijan omalla leimasimella. 

Järjestäjillä on lainaleimasimia rajallisesti. 

 

Kanttiini Kisakeskuksessa on lauantaina ja sunnuntaina järjestäjien vaatimaton 

kanttiini.  

 

 Tempon kilpailupaikalla on yleinen kahvio, joka on kilpailijoiden 

käytettävissä lähtökynnysjärjestelyn puitteissa. 

 

Säännöt Kilpailussa noudatetaan IOF:n sääntöjä soveltuvin osin. Puhelimen tai 

muiden säännöissä kiellettyjen yhteys- ja apuvälineiden käyttö on 

kilpailun aikana kielletty 

 

Harjoitus, perjantai  

 

Kartta  ISSOM, 1:5000 / 2,5 m Normaaliradalla ja sen aikarastilla, 1:4000 

tempoasemilla. 

 

Normaalirata (Preo) Elit 1,8 km, 16 rastia 



Normaalirata (Preo) A 0,7 km, 10 rastia 

Preo aikarastiasema ja 3 tempoasemaa, 

toimitsijoita vain satunnaisesti toimitsijakoulutuksen aikana. 

 

Toiminta Osanottomaksuaan vastaan saa karttapaketin, jossa on muovikotelossa 

preo-kartta ja ratkaisukartta, preo-kilpailukortti ja tempo-kilpailukortti. 

Harjoituksen voi aloittaa  joltakin kolmesta tempoasemasta, preo-

aikarastilta tai suoraan normaaliradalta jonotustilanteen mukaan. 

Aikarasti- ja tempoasemilla on omatoiminen itsepalvelu, jos 

harjoittelevia toimitsijoita ei satu olemaan paikalla. 

 

Vaikka varsinaista tuloslaskentaa ei ole, kilpailukortin puolikas tulee 

palauttaa maaliin (=infoon) merkiksi, että on palannut maastosta. 

 

Infossa voi suorittaa maksujaan käteisellä. Lauantain kilpailunumeroita 

tai kilpailukortteja ei vielä jaeta. 

 

Preo 1, lauantai 

 

Kisakeskuksen piha ja pysäköintialue eivät ole aamupäivällä käytettävissä ja saapujat ohjataan 

kadunvarsipysäköintiin. Mahdollisimman monen toivotaan siirtävän autonsa lähdön 

pysäköintipaikalle (2) mennessään lähtöön. Maalista palatessa auton voi siirtää takaisin 

kisakeskukseen, jonka pysäköintitila on silloin jo vapautunut. 

 

Kartta   ISSOM, 1:5000 / 2,5 m. Pienimmät kartoitetut kivet ovat noin 1.2-1,3 m. 

 

Elit-sarja  1,7 km,  32 tehtävää. 1 aikarastiasema, jolla 2 tehtävää. Noususumma  

30 m. Maksimiaika 150 minuuttia. 

 

A-sarja  1,4 km, 16 tehtävää, ja 1 aikarastiasema, jolla 2 tehtävää,  noususumma 

25 m. Maksimiaika 105 minuuttia. 

 

 Kummallakin sarjalla voi olla nollarasteja, joilla mikään lippu ei ole 

oikeassa paikassa. A-sarjan nollarasteilla liput ovat aivan väärällä 

kohteella. Elit-sarjan nollarasteilla liput ovat väärällä kohteella tai 

kohteen ulkopuolella. Aikarastilla ei ole nollavastauksia. 

 

Kilpailumateriaali Infosta (1) saa kilpailunumeron, kilpailukortin (Elit-sarjassa 2 kpl) ja 

opaskartan kilpailupaikalle. 

 

Lähtö Kaikki kilpailijat kulkevat lähdön pysäköinnin (2) kautta. Lähtökynnystä 

ei suljeta, mutta keskustelu mahdollisten kilpailunsa jo suorittaneiden 

kanssa on kielletty. 



 
 

Aikarasti Annettuna lähtöaikana kilpailijat siirtyvät aikarastin odotuspisteelle (3), 

josta heidät kutsutaan suoritukseen numerojärjestyksessä. Annetusta 

lähtöajasta voidaan joustaa kilpailun kulun mukaan. Aikarastilla on 2 

tehtävää, maksimiaika yhteensä 60 sekuntia. Virheellisestä vastauksesta 

lisätään suoritusaikaan osakilpailun tuloksissa 60 sekuntia, 

kokonaiskilpailussa  30 sekuntia. 

 

Aikalähtö Aikarastilta kilpailija siirtyy perusradan aikalähtöön (4), jossa saa 

lähtöajan ja kilpailukartan. 

 

Kulkureitti Vain karttaan ruskealla merkittyä kovapintaista aluetta ja reittiä saa 

käyttää. Kohdat, joita edemmäs ei saa mennä, on merkitty karttaan 

ylityskiellon ja maastoon kielletyn kulkusuunnan merkein. Reitti on 

lujapintaista ulkoilutietä. Jyrkin alamäki on merkitty kahdessa osassa 

yksisuuntaiseksi karttaan, rastinmääritteisiin ja maastoon. 

Yksisuuntaisella osuudella saa toisia estämättä pysähtyä, mutta ei palata 

ylös päin. 

 

Maali Maalissa kilpailija saa saapumisajan ja luovuttaa kilpailukorttinsa 

kokonaisina. Oman puolikkaansa hän saa myöhemmin infosta. 

 

Paluu kisakeskukseen Opaskartan mukaan eri reittiä lähdön pysäköintiin saakka. Sieltä auton 

voi siirtää kisakeskukseen. Maaliin saapuneet eivät saa keskustella vielä 

lähtemättömien kanssa missään kohdassa reittiä. 

 

Ratkaisukartat Ratkaisukartan ja oman kilpailukorttinsa puolikkaan saa infosta 

viimeisen kilpailijan lähtöajan jälkeen. 

 

Tulokset Tulokset näytetään kisakeskuksessa sitä mukaa kuin niitä valmistuu. 

Havaituista virheistä on syytä ilmoittaa mahdollisimman pian. Kun 

järjestäjä ilmoittaa tulosten olevan valmiit, on vielä 15 minuuttia aikaa 

oikaisupyyntöjen tai protestien esittämiseen. Tulokset valmistuvat vasta 

tempokilpailun  jo alettua. 

 

 

 

Tempo, lauantai 

 



Kilpailualue on pääosin psykiatrisen sairaalan puistoa. Ulkona voi liikkua potilaita hoitajineen tai 

ilman. 

 

Kartta ISSOM, 1:4000 / 2 m. Metsänrajat on kartoitettu juoksevan suunnistajan 

näkökulmasta, eivät latvusten mukaan. Erikoismerkit: X (musta) = pieni, 

yli 1,3 m korkea  rakennettu kohde. O (musta) = pieni, alle 1,3 m korkea  

rakennettu kohde. X (vihreä) = kanto tai juurakko. 

 

Elit-sarja  Reitin pituus on 1,6 km ja sen varrella on 6 asemaa, 5 tehtävää kullakin. 

Nollavastaukset mahdollisia. Nollarasteilla liput ovat väärällä kohteella, 

kohteen ulkopuolella tai samalla kohteella yli 5 metrin päässä oikeasta 

paikasta. 

A-sarja  Reitin pituus on 1,5 km ja sen varrella on 5 asemaa, 4 tehtävää kullakin, 

ei nollavastauksia. 

 

 Maasto reitillä on tasainen, pääosin puistotietä. 

 

Saapuminen Kilpailijat saavat kisakeskuksen infosta (1) opaskartan kilpailupaikalle 

siirtymistä varten. Lähtökynnyksenä toimii alueen kahvio (5), jossa 

lähtöään odottavat oleskelevat eri osassa kuin maaliin saapuneet. 

Lähtökynnystä ei erikseen suljeta, vaan sinne voi saapua sopivasti ennen 

lähtöään. 

 

  
 

Lähtö Lähtöajat voivat kilpailun edetessä viivästyä lähtöluettelossa 

ilmoitetusta. Lähtöön kutsutaan valmiina olevista kilpailijoista 

ensimmäinen luettelon mukaan. Lähdössä kilpailija saa kilpailukortin ja 

siirtyy ensimmäisen aseman odotuspisteelle. 

 

Reitti Reitti asemien kautta on viitoitettu. Kilpailija odottaa aseman 

odotuspisteellä kutsua suorituspaikalle ja siirtyy sinne viivyttelemättä. 

Tarvittaessa hän saa saattajan, joka varjostaa näkymää siirtymisen ajan. 

 

Maali Maali on viimeisen aseman välittömässä läheisyydessä. Siellä kilpailija 

luovuttaa korttinsa. Sen jälkeen hän voi halutessaan mennä kahvioon 

odottamaan tuloksia. Kahviossa ja sen pihassa maaliin saapuneiden on 

oleskeltava eri osassa kuin lähtöään odottavat. Myyntitiski ja WC ovat 

yhteistä aluetta. Ulkoalueilla keskustelu näiden ryhmien välillä on 

kielletty. 

 



Tulokset Tulosten näyttö alkaa viimeisten ollessa reitillä. Samalla jaetaan 

ratkaisukartat. Mahdolliset oikaisupyynnöt on hyvä tehdä 

mahdollisimman pian. Kun järjestäjä ilmoittaa tulosten olevan valmiit, 

on vielä 15 minuuttia aikaa oikaisupyyntöjen esittämiseen. 

 

 

Preo 2, sunnuntai 

 

Kartta   ISSOM, 1:5000 / 2,5 m. Pienimmät kartoitetut kivet ovat noin 1.0 m. 

 

Elit-sarja 2,0 km, 33 tehtävää. 1 aikarastiasema, jolla 3 tehtävää. Noususumma 20 

m. Maksimiaika 160 minuuttia, paralympiakelpoisilla 170 minuuttia. 

Lisäksi radalla on 1,2 km siirtymiä, joita ei lasketa suoritusaikaan.  

 

 Rata on kolmiosainen, väliaikapisteiden jakama: 

 

Osa 1: 15 rastia kartalla 1, leimataan korttiin 1. Sitten väliaikapisteellä 1 

kilpailija luovuttaa kortin 1, ajanotto keskeytetään ja aika merkitään 

korttiin 2. Siirtymä aikarastille 0,6 km. 

 

Osa 2: Ensin aikarasti, sitten väliaikapisteellä 2 merkitään uusi lähtöaika 

korttiin 2 ja annetaan kartta 2, joka ei ole muovisuojuksessa. Kartta 2 on 

selvyyden vuoksi kahdessa osassa, ensimmäisessä rastit 16-18 ja toisessa 

19-20. Tällä osuudella pyörätuolin käyttäjille on tarjolla työntöapua. 

Rastit 16-20 leimataan korttiin 2. Väliaikapisteellä 2 ajanotto 

keskeytetään, aika merkitään korttiin 2 ja kilpailija luovuttaa kartan 2. 

Samaa siirtymätaivalta takaisin väliaikapisteelle 1. 

 

Osa 3: Väliaikapisteellä 1annetaan uusi lähtöaika korttiin 2. Rastit 21-33 

ovat kartalla 1 ja ne leimataan korttiin 2. 

 

A-sarja 1,9 km, 25 tehtävää, 1 aikarastiasema, jolla 3 tehtävää. Noususumma 20 

m. Maksimiaika 150 minuuttia.  

 

Nollarastit Kummallakin sarjalla voi olla nollarasteja, joilla mikään lippu ei ole 

oikeassa paikassa. 

A-sarjan nollarasteilla liput ovat aivan väärällä kohteella tai selvästi 

väärässä osassa kohdetta. 

Elit-sarjan nollarasteilla liput ovat väärällä kohteella, kohteen väärässä 

osassa tai kohteen ulkopuolella. 

Aikarasteilla ei ole nollarastia. 

 

Kilpailumateriaali Infosta saa kilpailukortin (Elit-sarjassa 2 kpl) ja opaskartan 

lähtöpaikalle.  

 

Lähtö Lähtöön on matkaa kisakeskuksesta 1,2 km. Kilpailijat lähetetään 

lähtöluettelon mukaisina aikoina. 

 

Aikarasti Elit-sarjan aikarasti on reitin puolivälissä. A-sarja suorittaa aikarastin 

maaliin tulonsa jälkeen. Kummallakin aikarastilla on 3 tehtävää, 



maksimiaika yhteensä 90 sekuntia. Virheellisestä vastauksesta lisätään 

suoritusaikaan osakilpailun tuloksissa 60 sekuntia, kokonaiskilpailussa  

30 sekuntia. 

 

Kulkureitti Vain karttaan ruskealla merkittyä kovapintaista aluetta ja reittiä sekä 

viitoituksia saa käyttää. Kielletyt reitit on merkitty karttaan ylityskiellon 

merkillä ja epäselvissä kohdissa myös maastoon. Kulkureitti on pääosin 

lujapintaista ulkoilutietä. 

 

 Kummankin radan loppu ja Elit-sarjan radan osa 2 on kovapintaiseen 

maastoon merkitty katselualue. Alue on merkitty karttaan katkoviivalla 

ja maastoon nauhalla. Nauhan ylittäminen on kielletty. 

 

 A-radan loppupuolisko on sama kuin Elit.radan osaa 3. Sen  aluksi on 

jyrkkä nousu, johon on tarjolla työntöapua pyörätuolin käyttäjille. Jyrkin 

alamäki on merkitty yksisuuntaiseksi karttaan, rastinmääritteisiin ja 

maastoon. Yksisuuntaisella osuudella saa toisia estämättä pysähtyä, 

mutta ei palata ylöspäin. 

 

Maali Maalissa kilpailija saa saapumisajan. Elit luovuttaa kilpailukorttinsa 

kokonaisena heti ja A-sarja käytyään aikarastilla. Oman puolikkaansa 

saa myöhemmin infosta. 

 

Paluu kisakeskukseen Opaskartan mukaan, matkaa 0,9 km. Maaliin saapuneet eivät saa 

keskustella vielä lähtemättömien kanssa missään kohdassa reittiä. 

 

Ratkaisukartat Ratkaisukartan ja oman kilpailukorttinsa puolikkaan saa infosta 11.30 

alkaen. 

 

Tulokset Tulokset näytetään kisakeskuksessa sitä mukaa kuin niitä valmistuu. 

Oikaisupyynnöt on tehtävä mahdollisimman pian. Kun järjestäjä 

ilmoittaa tulosten olevan valmiit, on vielä 15 minuuttia aikaa 

oikaisupyyntöjen esittämiseen. Tulokset ovat viralliset, kun 

oikaisupyynnöt ja mahdolliset vastalauseet on käsitelty. 

 

 Kokonaiskilpailun ja joukkueiden tulokset lasketaan kilpailukutsussa 

esitetyllä menetelmällä. Osakilpailujen tulokset lasketaan normaaliin 

tapaan. 

 

Palkinnot Palkinnot jaetaan virallisten tulosten valmistuttua.  Palkittavat: 

Paras virallinen maajoukkue kiertopalkinto 

Voittajajoukkueen jäsenet  muistopalkinto 

Henkilökohtaisen kokonaiskilpailun parhaat Elit-sarja 8 kpl 

    A-sarja 1 kpl 

Kunkin osakilpailun paras kummassakin sarjassa 

Kokonaiskilpailun paras paralympiakilpailija 

 

Yleisökilpailu 

 



Sunnuntaina yleisöllä on mahdollisuus suunnistaa A-sarjan preo 2-rata 

ilman aikarastia ja ajanottoa. Ilmoittautuminen infossa klo 11.00 – 

11.30, osanottomaksu 8 €. Johdettu siirtyminen lähtöpaikalle ja 

yhteislähtö. Tulokset jälkikäteen. 

 


