
O-MEET 26.5.2012 KILPAILUOHJEET 
 
1. SÄÄNNÖT 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä sekä järjestäjien antamia lisäohjeita. 
 
2. TOIMIHENKILÖT 
Kilpailunjohtaja:  Seppo Pitkänen  
Ratamestariryhmä:  Jani Mäntytörmä, lasten radat Tapio Ristimäki  
Tulospalvelun johtaja:  Kimmo Pirttioja  
Lähtö 1:   Jorma Mäntytörmä  
Lähtö 2:   Saara Oripelto 
Tiedottaja:   Tapio Ristimäki  
Kenttäryhmä:   Eero Merimäki  
Kisaravintola:   Riitta Aumo  
Ensiapu:   SPR, Kalvolan osasto 
Turvallisuusvastaava:  Markku Huumarsalo 
Kuulutus:   Tapio Ristimäki, Markku Huumarsalo  
Kilpailun valvoja:  Hannu Lähteenmäki, Hämeenlinnan Tarmo  
Tuomarineuvosto pj:    Mikko Lepistö, HauSi 
Jäsenet:      Heikki Hillo, Vaha ja Jari Järvinen, Hlt 
 
3. KARTTA JA RASTIMÄÄRITTEET 
Kilpailukartta on IOF:n normien mukainen tulostekartta, mittakaava 1: 10 000, käyräväli 5 m, tulostettu 05 /2012 
Kopijyvässä Hämeenlinnassa. Kartoitus: Tapio Ristimäki. Viimeiset tarkistukset on tehty 05/2012. Avokalliot on 
merkitty karttaan harmaalla värillä, sammaleen peittämät kalliot vaaleankeltaisella värillä. Rastimääritteet on 
tulostettu karttoihin. 
 
Saviniemen/Keihäsjärven vanha kartta on nähtävissä Kilpailukeskuksessa. 
 
Ykköslähdössä  (L1) on kaikilla sarjoilla A4-kokoinen kartta  
H21A, H21C, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H20, H18, H16, D21A, D21C , D35, D40, D45, 
D50, D55, D60, D65, D70, D75, D20, D18 ja D16   
Kartat ovat muovikotelossa ja rastinmääritteet ovat kaikilla painettuna karttaan. 
 
Kakkoslähdössä (L2) on kaikilla sarjoilla A4-kokoinen kartta 
H14, D14, H12, D12, H/D12TR, H/D10RR, H/D9RR  
Kartat ovat muovikotelossa ja rastinmääritteet ovat kaikilla painettuna karttaan. 
 
4. MAASTOKUVAUS 
Kilpailualueella on hyvin eri-ikäisiä metsäalueita, joista löytyy yli 100-vuotiaita ikimetsärinteitä, kallioita ja 
kivisiäkin maastoja. Mänty- ja sekametsikköjen hyväkulkuisilla mäkien päällisillä pääsee paikoitellen juoksemaan 
nopeastikin, mutta nuoremmat metsät ja katkenneet puut hidastavat kulkua. Myös tiukat rinteet, jyrkänteet ja 
kivikot pitävät huolen siitä, ettei kilometrivauhti missään sarjassa tule nousemaan harjumaastojen luokkaan. 
Kevään jäljet eivät ole vielä poistuneet, vaan suot ja alavat paikat saattavat olla vetisempiä kuin mitä kartta antaa 
ymmärtää. Ratojen loppupäässä on jyrkänteitä, joilla suunnistajia kehotetaan varovaisuuteen. Rasteja on paljon 
lähekkäin, muista tarkistaa koodi. Huomatkaa myös kielletyt alueet, joista louhokset ovat suorastaan vaarallisia. 
Aikuisten reiteillä on tien ylitys, jota ei ole valvottu. 
 

5. INFO 
Vuokratut Emit-kortit noudetaan kuittausta vastaan Infosta. Kaikki ilmoittautumisia, poisjääntejä, lähtöaikoja ja 
emit -kortteja ym. koskevat asiat hoidetaan infopisteessä! Väliaikatulosteet (lämpökirjoitin) voi tulostaa Infossa. 
Viralliset tulokset ja väliaikatulokset on nähtävillä Kalvolan Keihään nettisivuilla: 
http://kalvolankeihas.com/v2/suunnistus/tapahtumat/iittala-o-meet-2012/ 

 
 



6. LÄHTÖLUETTELOT 
Ensimmäinen lähtö klo 11.00. Lähtöluettelot ovat sarjoittain nähtävillä tulostaululla ja lähdöissä. Tarkista, että 
Emit -korttisi numero on sama kuin lähtöluettelossa. Lähtöluettelot ovat nähtävissä 24.5. lähtien Kalvolan Keihään 
nettisivuilla: http://kalvolankeihas.com/v2/suunnistus/tapahtumat/iittala-o-meet-2012/ 

 
7. SARJAT, MATKAT JA LÄHTÖVIITOITUKSET 
 
Lähtö 1 
H21A 5,3 km   D21A 3,8 km  
H21C 3,0   D21C 2,8 
H20 4,9   D20 3,2  
H18 3,4   D18 2,7   
H16 2,7  D16 2,3  
H35 4,9   D35 3,2 
H40 3,8  D40 2,9   
H45 3,4  D45 2,7  
H50 2,9   D50 2,7  
H55 2,9   D55 2,3  
H60 2,7   D60 2,3  
H65 2,3   D65 1,6  
H70 2,3   D70 1,6 
H75 2,3   D75 1,5   
H80 1,5  
 
Lähtö2 
H14 2,2   D14 2,0  
H12 1,5   D12 1,5  
H12TR 1,5   D12TR 1,5  
H10RR 1,9 (1,2) D10RR 1,9 (1,2)    
H9RR 1,9 (1,2)  D9RR 1,9 (1,2)    
 
8. KILPAILUNUMEROT 
Kaikissa sarjoissa käytetään rintanumeroita. Numerot ovat tulostaulun luona. Kilpailunumeroissa on valmiina yksi 
hakaneula. 
Kilpailunumerot kerätään pois maalissa. 
 
9. LEIMAUSJÄRJESTELMÄ JA MALLIRASTI 
Emit-leimaus. Vuokrakortit palautetaan kilpailun jälkeen infoon. Palauttamattomasta Emit-kortista veloitetaan 60 
euroa. Mallirasti ja Emit-kortin tarkistus (0-leimasin) ovat opaspaalun vieressä kilpailukeskuksessa. 
 
10. LÄHDÖT 
Lähtöviitoitukset lähtevät opaspaalulta. Tarkista viitoituksen väri opaspaalulta. 
Emit-kortin tarkistuslipukkeet ovat lähdöissä. 
 
Matkat lähtöihin: 
 
Lähtö 1: H/D16 ja vanhemmat  n. 500 m, oranssi kreppinauha 
Lähtö 2: H/D 14 ja nuoremmat n. 400 m, punainen kreppinauha 
 
LÄHTÖ 1:n ohjeet 
 
Emit-kortin numeroa ei tarkisteta. Huolehdi, että kilpailet lähtöluettelon mukaisella kortilla! Jos kilpailija käyttää 

muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua kilpailukorttia, suoritus hylätään (lajisääntö 11.518). H/D14 ja nuorempien 

sarjassa ei kilpailijaa tästä syystä hylätä. Muista Emit-kortin tarkistuslipuke. 



Lähtöjärjestelyt: 
 
3 min: Kilpailija kutsutaan Emit-kortin nollaukseen  
 
2 min: Kilpailija voi tutustua mallikarttaan  
 
1 min: Kilpailija siirtyy kartoille.  
 
Lähtöhetki: Kilpailija ottaa kartan ja lähtee. K-piste on merkitty rastilipulla ja sinne johtaa viitoitus. 
 
Lähdöstä myöhästynyt kilpailija ilmoittautuu toimitsijalle ja toimii sitten toimitsijan antamien ohjeiden mukaan. 
 
ERITYISOHJEITA LASTEN LÄHTÖÖN (LÄHTÖ 2) 
 
5 min ennen lähtöä:  
Kuulutetaan lähtöaika ja nimet ja tarkistetaan numerot. 
 
4 min ennen lähtöä:   
RR- ja TR-sarjojen mallikartat ratoineen ovat nähtävissä.  
H/D 12, H/D14 sarjojen mallikartat ilman ratoja ovat kilpailijoiden nähtävissä.  
 
3 min ennen lähtöä: 
Emit-korttien nollaus. 
 
2 min ennen lähtöä: 
RR-suunnistaja saa kartan ja häntä opastetaan. 
TR-suunnistaja tutustuu mallikarttaan, jossa on hänen ratansa. 
H/D 12, H/D14 sarjojen mallikartat ilman ratoja ovat kilpailijoiden nähtävissä (kartassa K-piste on merkitty ja se on 
samalla lähtöpaikka). 
 
1 min ennen lähtöä 
RR-suunnistaja tutustuu saamaansa karttaan ja rataan.  
TR-suunnistaja ottaa kartan ja tutustuu rataansa.  
H/D 12, H/D14 sarjojen kilpailijat ottavat karttansa ja tutustuvat rataan. 
 
Lähtöhetki: 
Kilpailijat lähtevät maastoon. 
 
Rastireitti on merkitty maastoon maassa kulkevalla valkoisella muovinauhalla. Rastireitin rastit ovat merkityllä 
reitillä. Viimeisellä rastilla on kaksi leimasinta, joilla kummallakin voi leimata, toisessa RR5-tunnus ja toisessa 
numero 134.  Rasti on sama kaikkien muiden sarjojen kanssa. Maalissa leimataan maalileimaus. 
 
Viitoituksen välittömässä läheisyydessä on muitakin kuin tukireitin ja rastireitin rasteja, joten muista tarkistaa 
koodi aina ennen leimausta. Väärällä rastilla leimaaminen ei haittaa, jos leimaat kaikilla oman ratasi rasteilla 
oikeassa järjestyksessä. Rastireitillä puuttuvasta leimasta kilpailija saa 10 min lisäaikaa. 
 
11. MAALI 
Viimeisiltä rasteilta on viitoitus maaliin, matkaa 110 m. Viimeinen rasti on yhteinen kaikilla sarjoilla, myös 
rastireitillä. Kaikissa sarjoissa kilpailusuoritus päättyy maalileimaukseen. Keskeyttäneet juoksevat maalin kautta. 
Karttoja ei kerätä maalissa. Muista, että sääntöjen mukaan kartan näyttäminen toiselle kilpailijalle ennen 
suoritusta on kiellettyä! 
Itkumuuri on maali-/tulostoimiston yhteydessä. 
 
12. KESKEYTTÄNEET 
Keskeyttäneet kilpailijat tulevat normaalisti maaliin ja ilmoittavat toimitsijoilla keskeytyksestä. 



13. KIELLETYT ALUEET 
Kielletyt alueita ovat karttaan kielletyiksi merkityt alueet mm. kaksi louhosta sekä tonttimaat ja pellot. Kilpai-
lukeskusta ympäröivä maasto on kiellettyä aluetta muilta, paitsi kilpailusuoritustaan toteuttavilta. Kielletyillä 
alueilla tavattujen suunnistajien suoritus hylätään. 
 
Kilpailualueella on kaksi louhosta, mitkä ovat kiellettyjä alueita. Parkkipaikkana toimiva Saviniemen louhos on 
ympäröity varoitusnauhalla. 
 
14. PALKINNOT 
H21A-ja D21A-sarjojen sekä lasten sarjojen (Lähtö 2) palkinnot jaetaan kuulutettuna. Muiden kilpasarjojen 
palkinnot ovat noudettavissa Infosta kunkin kilpailusarjan tulosten selvittyä, sarjan palkintojen noudettavuus 
ilmoitetaan tulostaululla. Kussakin sarjassa palkitaan kolme parasta ja rastireitti-sarjoissa kaikki kilpailijat. 
 
15. PYSÄKÖINTI 
Pysäköintialueena toimii Saviniemen louhos, tarvittaessa autoja pysäköidään myös Saviniemeen johtavan tien 
varteen. Matkaa pysäköintipaikoille on enintään 1 km. 
 
16. PUKEUTUMINEN JA PESEYTYMINEN 
Pukeutuminen tapahtuu kilpailukeskuksessa maasto-olosuhteissa. Tilavat peseytymistilat ovat sisätiloissa Iittala-
Hallissa kilpailukeskukseen johtavan tien varressa, jonne on matkaa 3 km. Sisätiloihin ei saa mennä suunnistus-
jalkineilla ja varusteiden peseminen siellä on kielletty.  
 
17. WC:t ovat kilpailukeskuksessa. 
 
18. ENSIAPU 
Ensiapupaikka on kilpailukeskuksessa ja siitä vastaa Suomen Punaisen Ristin Kalvolan osasto.  
 
19. KISARAVINTOLA 
Kisaravintolassa on tarjoilla sämpylää, pullaa, kahvia, teetä, pillimehua, karkkia ja makkaraa.   
 
20. SEURATELTAT 
Seuratelttoja saa pystyttää vain niille varatulle alueelle maaliviitoituksen taakse pellolle. 
 
Kilpailualueen yli menee 20 kV:n avojohto, minkä alle ei saa viedä seurojen lippuja/viirejä, koska niissä on 
yleensä sähköä johtava lasikuituvapa tai metallivarsi. 
 
21. KUNTOSUUNNISTUS 
Kuntosuunnistajat ilmoittautuvat ja maksavat karttamaksun 8 € Infossa, jossa ilmoittavat nimensä ja Emit-
numeron tai vuokraavat Emitin ja saavat kuitin, joka näytetään lähdössä. Kuntosuunnistusratoja on kaksi:  
A-rata n.4 km ja, B-rata n.2 km. Kuntosuunnistuksen lähtö ja maali ovat samassa paikassa kilpailukeskuksessa 
(opastus). Kartan saa kuntosuunnistuksen lähdöstä, jonka jälkeen ei saa poistua enää lähtöpaikalta. Lähtö 
tapahtuu leimaamalla 0-leimasimessa, tarkista että lähtöleimasin välähtää ainakin 4 kertaa. Kuntosuunnistuksen 
maalissa on maalileimasin, johon leimaaminen pysäyttää ajanoton. Tulokset ja väliajat julkaistaan kisasivuilla. 
Väliaikatulosteen (lämpökirjoitin) saa halutessaan infosta. 


