
Sikasuunnistus 2017 kilpailuohjeet 
Säännöt ja ohjeet 
Kilpailussa noudatetaan sikasuunnistuksen perinteitä. 

Vastuuhenkilöt 
Sika johtaja: 
Ei ole, eikä tule 

Sikaratamestari: 
Jari ’Röh’ Jokela 

Sikatiedotus: 
Heh, ei ole 

Sikatulospalvelu 
Repa ehkä hoitaa 

Sikaravintola 
Sikailijoiden syytä varautua omin eväin. 

Sikakuulutus 
Varmaa tietoa ei ole, mutta oletettavasti Repa selostaa tapahtumien kulkua joka 
tapauksessa. 
 
Sikavalvojat 
Sikasuunnistus ei valvojia tarvitse 
 
Sikaratavalvoja 
Ratoja varsinkaan ei tarvitse valvoa 
 
Sikatuomarineuvosto 
Valitukset, protestit ja muita nalkutuksia ei oteta huomioon. 

 
Karsinta ja finaalit 
Kaikki sikasuunnistajat ovat suoraan A-finaalissa. 
 
Opastus 
Kai kaikki nyt RaNtalaan osaa. 

Pysäköinti 
RaNtalan pihassa. Yrittäkää kaikki sopia… 

Kilpailukeskus 
Sika, eikun RaNtala. 

Lähdöt ja lähtökynnys 
Lähtö RaNtalan pihasta. Lähdöstä K-paikalle n. 900m (eikä minkäänlaista viitoitusta) 

Lähteä saa aikaisintaan n. klo 11. Saa lähteä myöhemminkin.  



Kynnys lähteä voi olla korkea mutta rohkeasti matkaan vaan. 

Toiminta lähdössä 
5 minuuttia: sikasuunnistajaa jännittää, kompassi hukassa 
4 minuuttia: sikasuunnistajaa ahdistaa, kompassi edelleen hukassa ja emit:n patterikin varmaan 
lopussa 
3 minuuttia: sikasuunnistajaa kaduttaa koko homma, kompassi löytyi 
2 minuuttia: sikasuunnistajaa hermostuttaa, karttamuovikin piti olla, missähän se on 
1 minuutti: sikasuunnistajalta meinaa mennä hermot, ei tästä tule mitään 
0 minuuttia: sikasuunnistaja nollaa emit:n ja säntää matkaan 
 
Lähtöajat 
Klo 11 voi lähteä. Ei takarajaa lähdöille. Tulospalvelu lopettanee toimintansa joskus lauantaina 
iltapäivällä. Rastit kerätään pois ehkä sunnuntaina.  

Saa lähteä yksin, kaksin, isommalla ryhmällä tai vaikka kaikki yhtä aikaa. 

Maasto 
Sikasuunnistukseen erinomaisesti soveltuva maasto josta tiheikköjä, risukoita, kivikoita, märkiä 
soita sun muita sikamaisia maastonosia ei puutu. 

Kartta 
Aika hyvä. 
 
Rastinmääritteet 
Löytyy kartasta. 

Kilpailunumerot 
Saa käyttää (omat numerot) mutta ei ole pakko. 

GPS-seuranta 
Rata sikamainen joten eksyneiden suunnistajien löytämiseksi seuranta voisi olla paikallaan. 
Harkitaan. 

Omat GPS laitteet sallittuja ja jopa suotavia, sillä sikamaisimman reitti- tai GPS-viivan tehnyt saa 
kunniamaininnan. 

Palkinnot 
Voittaja saa kunnian järjestää ensi vuoden sikailut. Sikamaisimman GPS-viivan tehnyt saa 
kunniamaininnan ja voi vaikka toimia ensi vuoden sikasuunnistuksen apulaissikaratamestarina.  

Kielletyt alueet ja vaaralliset alueet 
Kisassa sännätään mennen tullen yhdystien ylitse. Olkaa varovaisia. 

Emit 
Omat emitit. 

 
Ratapituus ja rastit 
Näillä näkymin vajaa 4 km, sisältää matkan K-pisteelle. Rasteja riittävästi. 



 
Radasta voi todeta että sikamaisuus on siihen suorastaan leivottuna sisään. Olkaapa 
sikatarkkana… 
 
Rastit 
Ovat mahdollisesti jopa oikeassa paikassa. Tai sitten ei….  

Suunnistusjalkineet 
Saa käyttää ihan mitä vaan. Reinot, huopatossut, kontiot, hiihtomonot, Crocsit, buutsit – kaikki 
käy. 

Ensiapu 
112 

Juomarastit 
Eiköhän se riitä että maalissa saa sitten tankata. 

Maali ja keskeyttäneet 
Maalikin on juu. Maalileimaus normaalisti ja jos tulospalvelu ei satu olemaan paikalla niin ei 
kannata alkaa sikailemaan vaan odottaa kiltisti että tulospalvelusetä tulee ottamaan aikoja. 

Keskeyttää ei kannata. Siitä seuraa seuraavan viiden vuoden sikasuunnistus järjestelyt. 

Itkumuuri 
Radan sikamaisuutta todennäköisesti useampikin itkee maaliin tultuaan, mutta mitään muuria ei 
kyllä ole pystytetty. 

Info 
Infoa voi kysellä keltä vaan, vaikka kesken sikasuunnistuksen. Kaikki yhteispeli suorituksen 
aikana sallittu. 

Tulokset 
Selviävät ehkä aikanaan.  

Löytötavarat 
Eiköhän näitäkin perinteisesti kerry näiden kekkereiden jäljiltä.  

Lisäohjeet 
Voi olla että jotain tulee.  

  

 


