
KILPAILUOHJEET 

IF Minkens kansallinen keskimatka 14.8.2022 

Kilpailunjohtaja: Sören Strandvall, 050-3560969 

Ratamestari: Staffan Portin, 050-3284822 

Ratavalvoja: Dan Stenlund, IF Brahe 

Tulospalvelu: Tore Brunell, 050-5246835 

Kuuluttaja: Filip Brunell 

Kilpailukeskus: Kilpailukeskus sijaitsee vasta rakennetun päiväkotialueen vieressä. Järjestäjä 
toivoo, että ihmiset käyttävät ja liikkuvat pääasiassa asfaltoiduilla alueilla. Kilpailukeskuksessa on, 
kahvila, ensiapua ja kaksi bajamajaa. Suunnistajan kauppa on paikalla. 
 

Paikoitus: Oy Svarvars Puutavaraliikkeen pihalla. Huom. Sisäänajo Ratakadulta. Etelä rengastien 
portit ovat kiinni. Seuraa opasteet, katso erilliset reittiohjeet verkkosivuilta 
 

Säännöt: Kilpailussa noudatetaan SSL:n säännöt ja järjestäjien antamat ohjeet. 

Matka: Keskimatka  

Kilpailukartta: Tulostekartta 1:10 000 / 1:7500 2,5 (Joachim Harald, JH Maps 2021/2022). Alue on 

täysin uusi kartoitettu lähellä Uudenkaarlepyyn keskustaa. Alueella ei ole aiemmin järjestetty 

suunnistuskilpailuja. Kartta on nähtävissä lähtöpaikoilla. 

Maastokuvaus: Maasto on vaihtelevaa. Alueella on pienipiirteinen kalliomaastoa, vaihteleva 

talousmetsä ja ikivanha kuusimetsä ja keskellä kartta löytyy myöskin peltomaa. Alueen läpi kulkee 

myös joitain polkuja. 

Kilpailumateriaali: Emit-numeron muutokset tapahtuvat veloituksetta infoon. Vuokra-emitit (5€) 

jaetaan infossa ja palautetaan infoon suorituksen jälkeen. Kadonnut vuokrakortti on korvattava 

(maksu 80€). 

Lähdöt: Ensimmäinen lähtö kl. 11:00. Lähtöön 1) 1,3 km, lähtö 2) 100 m. Lähtö 2 sarjat H/D 10 RR, 

H/D12TR, H/D12 ja H/D13. Kaikki muut sarjat lähtö 1. 

Rastimääritteet: Ovat painettuja karttoihin eikä irrallisia rastimääritteitä ole. Emitin 

tarkistusliuskat jaetaan lähtöpaikoilla. Kirjoita emit-numerosi tarkistusliuskaan. 

Kuntosuunnistus: A=5,1 km B=3,4 km ja C=2,1 km. Maksu 10 € maksetaan infoon (käteinen tai, 
kortti). Ilmoittautumisen jälkeen saat lähtötodistuksen, joka on näytettävä toimitsijoille lähdössä 



1. Lähtöajan voit vapaasti valita (klo. 11.15–12.00). Kuten yleensä kuntosuunnistustapahtumissa, 
nollaat emitin lähdössä. Maali ja maalileimaus ovat yhteiset kilpailusarjojen kanssa. 

Lähtölistat: Luettavissa kilpailun kotisivulla http://www.minken.fi 2 päivää ennen kilpailua. 

Lähtölistat ovat myös nähtävissä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla ja lähtöpaikoilla 

Leimausjärjestelmä: EMIT. Tarkista emit-numerosi lähtölistalta! Oikean emitin käyttö (eli sama 

emit kilpailussa kuin ilmoittautumisen yhteydessä) on kilpailijan vastuulla. Opaspaalun vierestä 

löytyy mallirasti (0-leima). Rastit kilpailumaastossa ovat paikoin lähekkäin. KOODIN 

TARKISTAMINEN on tietenkin itsestäänselvyys. 

Lähtömenetelmä:  

• 4 minuuttia Kilpailija kutsutaan lähtöön. 

• 3 minuuttia Kilpailija nollaa EMIT-korttinsa 

• 2 minuuttia Kilpailualueen kartta nähtävillä 

• 1 minuuttia Kilpailija siirtyy sarjansa mukaisen kartan viereen 

• Lähtö kellon piippauksesta, oman sarjan kartan saa ottaa. Viitoitus K-pisteeseen. 

• H/D12-14 kilpailijat saavat kartan 1 minuuttia ennen lähtöä ja voivat tutustua rataan. 

• RR osallistujat saavat kartan ja ohjeita 2 minuuttia ennen lähtöä. 

Lähdöstä myöhästynyt kilpailija ilmoittautuu lähtötoimitsijoille. 

Maali: Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Muista leimata maalissa. Kartat ei kerätä maalissa. 

Älä näytä karttasi heille, jotka vielä odottavat lähtövuoroaan. 

Keskeyttäneet: Mikäli keskeytät, leimaat maalissa ja kerrot maalin toimitsijoille. 

Tulokset: Online tulokset kilpailun aikana (https://live.oriento.fi/results/2022068 ) ja ilmoitustaululla. 

Kilpailun jälkeen myös kilpailun kotisivulla. 

Ensiapu: Kilpailukeskuksessa  

Tarjoilu: Kilpailukeskuksessa  

Pesu: Ei järjestetä 

WC: 2 bajamajaa kilpailukeskuksessa. Lähtöpaikoilla ei ole WC 

Palkintojen jako: Tuloksen selvitettyä. Normaali palkintojen jako nuorten sarjoille ja H/D 10-14 

kaikki saavat palkinnon. Sarjoissa H/D 35 ja vanhemmat osallistujien kesken arvotaan 10 kpl 

palkintoa. Voittajien nimet ilmoitetaan info taululla. Sarjoissa H/D 16-21 saavat hakea palkinnot 

infosta. Info-taululta löytyy lista, josta selviää palkittavien määrä jokaisessa sarjassa. Hakematta 

jääneitä palkintoja ei lähetetä kilpailijoille jälkikäteen.  

Tervetuloa! IF Minken Sören Strandvall 

http://www.minken.fi/
https://live.oriento.fi/results/2022068

