
Tapahtumaohje 

 

K-S:n Kompassi-cup 4, Jyväskylä, Halssilan Hiihtomaa 10.8.2021. 

Tämä on K-S alueen Kompassi-cup 4. Tapahtumassa noudatetaan SSL:n 
kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita. Tapahtumasarjoihin kulta-, hopea- ja 
pronssikompassi -sarjoihin osallistuminen edellyttää, että suunnistajalla on 
kilpailulisenssi. Avoimia For Fun-sarjoja ei järjestetä koronarajoitusten vuoksi. 

Kilpailijoiden ja huoltajien on noudettava yleistä 
koronaohjeistus. Kilpailualueella suositellaan kaikkien yli 12-vuotiaiden 
käyttävän maskia. Vältä turhaa oleskelua, pidä etäisyyttä aina ja vältä 
lähikontaktia kisapaikalla. 

Toimihenkilöt: 

Tapahtumanjohtaja: Juha Koskinen 0503546885 
Ratamestari: Jarkko Hautala 050 5895302 Jarmo Puttonen 040 516 9928 
Tulospalvelu: Pyry Rahkila  0505211385 
Tuomarineuvosto ja valvoja: Kari Häkkinen 
Info: Vaajakosen Terä 
Lähtö: Jyrki Saarivaara 

Tapahtumakeskuksen osoite: Halssilan Hiihtomaa, 40400 Jyväskylä    

Pysäköinti: Tapahtumakeskuksen läheisyydessä P-alue. Pysäköinnissä ei ole erillistä 
ohjausta. Ei parkkimaksua. Parkista on opastus tapahtumakeskukseen.  

Kartta: Kilpailukartta 1:7500 / 5 m, kartan koko kaikilla sarjoilla A5. Kartta on 
muovissa. Rastinmääritteet painettu karttoihin, ei erillisiä määritteitä. Kartta päivitetty 
7/2021. 

Maasto: Maasto runsaspolkuinen ulkoilualue, jossa kaikilla radoilla korkeuseroa noin 
20 metriä. Leimaustapa: Käytössä on emit-leimaus. Mikäli kilpailija ei ilmoita emit-
numeroaan ilmoittautumisen yhteydessä, järjestäjä varaa vuokrakortin 5 €, maksu ja 
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nouto infosta. Emit-numeron muutos infossa 2 €. Lainatut Emit-kortit palautetaan 
infoon. Palauttamatta jätetystä kortista peritään 70 € maksu.   

Kilpailija on itse vastuussa elektronisen emit-korttinsa toimivuudesta ja siitä, että 
käyttää ilmoittautuessa mainittua korttia. Lähdössä on mallirasti, jolla jokainen testaa 
oman korttinsa toimivuuden. Tapahtuman järjestäjä ei tule 
tarkistamaan/varmistamaan kilpailijan kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä. 

Kilpailunumerot, Emit-tarkistuslipukkeet: Kilpailunumeroita ei käytetä. 
Tarkistuslipukkeet ovat lähdössä. 

Sarjat, matkat, rastimäärä ja kartta 

Rasti- ja tukireitin kartassa näkyvä reittiviiva on merkitty maastoon yhtenäisellä 
valkoisella muovinauhalla. Rastit kierretään ja leimataan numerojärjestyksessä. 

 

Sarja Matka Rastimäärä Mittakaava Kartan koko 
Kulta H/D14 2,5  km 9 1:7500 A5 
Hopea H/D12  1,6 km 8 1:7500 A5 
Hopea H/D12 TR  1,9 km 6 1:7500 A5 
Pronssi H/D10  1,3 km 6 1:7500 A5 
Pronssi H/D10 RR 1,9 / 1,6  km 7 1:7500 A5 
Rastimääritteet: Rastimääritteet on painettu karttaan lukuun ottamatta (RR) 
rastireitti-sarjoja 

Rastit 

Rastileimasimet ovat kiinnitettyinä rastipukkeihin, joissa on rastilippu. Rastireitin 
rastilipuissa on koodit RR1, RR2, RR3 jne. Muiden sarjojen rasteilla rastileimasimiin on 
merkitty karttaan painettujen rastimääritteiden mukainen rastin oma numerotunnus 
(rastin koodi). 

Sarjoilla on yhteisiä rasteja, jolloin rastilla on kaksi rastilippua, normaali ja RR 
tunnuksella merkattu. Rastilla on rastipukkeihin kiinnitettyinä sekä rastireitin leimasin 
(koodi RR ja numero) että muiden ratojen leimasin (numerokoodi). Rastilla voi 
leimata kummalla tahansa leimasimella, molemmat hyväksytään. 

 



Lähtöpaikka: Reitti lähtöpaikalle on viitoitettu. Viitoitusta on noudatettava. Matkaa 
tapahtumakeskuksesta lähtöön on noin 250 m. Odottele kauempana, jos näet 
alueella olevan ruuhkaa ja noudata järjestäjien ohjeita jonotuksessa sekä 
lähtöalueelle siirtymisessä. 

Lähtö: Seuroittain ennakkoon arvottu lähtö klo 17-18:30. Lähtöajat arvotaan 9.8. 
2021, ja ne ovat nähtävissä sekä tapahtumasivuilla 9.8. 2021 että lähtöpaikalla. 

Lasten lähdön ohjeet: Lasten lähdössä seurataan yleisiä ohjeita, lähtökuva tekstinä 
sekä kuviona. 

Toiminta lähdössä: 

• Viisi (5) minuuttia 
o Kilpailija kutsutaan/opastetaan lähtöalueelle, jossa voi tutustua 

kilpailukarttaan. Kartat ovat vaakatasossa ja valmiiksi suunnattuna. RR-, 
10-suora- ja TR-sarjoissa rata on näkyvissä. Muilla sarjoilla karttaan on 
merkitty K-piste eli lähtökolmio. 

• Neljä (4) minuuttia 
o Odotus (nimen, lähtöajan ja kilpailukortin tarkastus) 

• Kolme (3) minuuttia 
o kilpailukortin nollaus 

• Kaksi (2) minuuttia 
o RR- ja 10-suora -sarjalaiset saavat kartan ja opastuksen. TR-sarjalaiset 

saavat kartan, jossa on rata. Muilla sarjoilla on nähtävillä kartta, johon 
on merkitty K-piste. 

• Yksi (1) minuutti 
o RR-, 10-suora- ja TR-sarjalaiset tutustuvat itsenäisesti omaan rataansa. 

H/D11-12, H/D14 sarjojen suunnistajat saavat kartan ja voivat tutustua 
rataansa. 

• Lähtöhetki 
o Kilpailijat lähtevät matkaan emitkortin nollauksesta K-pisteestä eli 

lähtöpaikka on sama kuin lähtökolmio kartalla. K-piste on merkitty K-
tunnuksella ja rastilipulla maastoon. 



 



Viimeinen rasti, maali ja maalileimaus: Viimeisiltä rasteilta johtaa 60 m viitoitus 
maaliin. Käytössä on kaksi erillistä viimeistä rastia. Maaliin tuloaika määräytyy 
leimauksesta maalilinjalla. Maalileimauksen jälkeen kilpailija jatkaa 
leimantarkastukseen, jossa Emit-kortti luetaan. 

Epäselvissä leimaustapauksissa kilpailija siirretään sivuun ja epäselvyys selvitetään 
yhdessä toimitsijan kanssa. Rastireitillä käymättä jääneestä rastista lisätään 
loppuaikaan 10 minuuttia. 

Kilpailukarttoja ei kerätä maalissa. Lainatut emit-kortit kerätään pois 
leimantarkastuksessa Toivomme reilua peliä lähtemättömiä kilpailijoita kohtaan eikä 
kilpailuratoja tule näyttää lähteville kilpailijoille. Maali suljetaan klo 20.00. 

Keskeyttäneet: Keskeyttänyt kilpailija tulee maaliin ja leimaa maalilinjalla. Kilpailija 
ilmoittaa keskeyttämisestään Emit-kortin tarkastuksessa. 

Pukeutuminen, peseytyminen ja WC: Ei ole käytössä. 

Osallistumispalkinnot: Osallistumispalkintona jokainen saa maalissa tarran, jolla 
kerätään suorituksia Kompassitarravihkoon. Kaikki osallistujat palkitaan maalissa. 

Tulokset: löytyvät kisasivuilta. 

Cup-pisteet: Alueella keväästä syksyyn käytäviä cup-tapahtumia on 5 kpl, joista 
loppupisteet lasketaan 4 parhaan tapahtuman osalta. Pisteitä saa kunkin sarjan 10 
parasta siten, että voittaja saa 10 pistettä, seuraava 9 jne. Kaikki osallistujat saavat 
vähintään yhden pisteen. Hopea- ja pronssisarjoissa kilpaillaan sekä TR/RR- että 
suorilla radoilla. TR/RR- ja suoran radan sarjoissa jaetaan kummassakin pisteet 
yleisten ohjeiden mukaisesti. Cup-yhteispisteet näissä sarjoissa yhdistetään, jolloin 
suunnistaja voi osakilpailuiden välillä juosta valinnan mukaan siimariin tukeutuvalla 
radalla tai suoralla radalla. 

Ensiapu: Infon yhteydessä 

Valokuvaus / kuvat: Maalissa ja maastossa on kuvaajia. Kuvia julkaistaan kisasivuilla 
ja Vaajakosken Terän somepalveluissa. Mikäli haluat kieltää mahdollisen kuvasi 
julkaisun, ota yhteyttä tapahtuman infoon tai tapahtumajohtajaan. 

TERVETULOA!! VAAJAKOSKEN TERÄN SUUNNISTAJAT 

 


