
Etelä-Savon Kompassi-cup 2. osakilpailu 21.6.2022

Kilpailuohjeet

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita.

Tämä Kompassi-cup on lähikilpailu. Lähikilpailussa noudatetaan SSL:n Lähikilpailun sääntöjä
sekä Suunnistuksen lajisääntöjä niiltä osin kuin näissä säännöissä määrätään sekä järjestäjän
ohjeita.  Kilpasarjoihin (Kulta-, Hopea- ja Pronssikompassi-sarjoihin) osallistuminen
edellyttää, että suunnistajalla on kilpailulisenssi. AvoinRRS-sarjaan voi osallistua ilman
voimassa olevaa lisenssiä.

Muutoksia kilpailuohjeisiin voi tulla ja lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan kilpailupäivänä

tapahtumasivuilla.

ORGANISAATIO

Toimihenkilöt:

Kilpailunjohtaja Iina Malinen, iina.malinen@hotmail.com, 050 5914421

Valvoja Heikki Manninen, AnttU

Ratamestari Jukka Kurttila ja Sami-Petteri Juopperi

Tulospalvelu Sami-Petteri Juopperi

Lähtö Vinski Malinen

Info Matti Malinen

Tuomarineuvosto Heikki Manninen

TAPAHTUMAPAIKKA
Kilpailukeskus sijaitsee osoitteessa Prikaatinkatu 3. Karttalinkki.

Pysäköinti sallittua alueen parkkipaikoilla.  Ei parkkimaksua. Parkkialue on kilpailukeskuksen

vieressä oleva iso asfalttikenttä.

KILPAILUKARTTA
Tulostekartta, 5/2022, 6-värinen, käyräväli 5 m, mittakaava 1:4 000, A5. Kartta on

muovikotelossa.

MAASTO

mailto:iina.malinen@hotmail.com
https://www.google.fi/maps/place/Prikaatinkatu+3,+50100+Mikkeli/@61.6814135,27.2584302,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x469aa10ba9718d8d:0xe2469b2c9fc77447!8m2!3d61.681411!4d27.2606189


Maasto on helppokulkuista, tasaista puistoaluetta Mikkelin Vanhalla Kasarmialueella.

Alueella on vanhoja kasarmirakennuksia ja uudempia oppilaitoksia. Isompien radat

käyvät lähikortteleiden kerrostalo- ja omakotitaloalueella. Kasarmialueella on pieni

frisbeegolfrata. Alueelle on juuri tullut pieni skeittiramppi. Turvallisuussyistä sen

ympäristö on kiellettyä aluetta.

SARJAT JA MATKAT
Kultakompassi H14 2,1km rasteja 13
Kultakompassi D14 2,1km rasteja 13

Hopeakompassi H12 suora 1,5km rasteja 9
Hopeakompassi D12 suora 1,5km rasteja 9
Hopeakompassi H12TR 1,5km rasteja 9
Hopeakompassi D12TR 1,5km rasteja 9

Pronssikompassi (10v) H10 suora 1,2 km rasteja 7
Pronssikompassi (10v) D10 suora 1,2km rasteja 7
Pronssikompassi (10v) H10RR 1,2km/2km RR-radalla rasteja 7 (= RR1, RR2, RR3, RR4, RR5..)
Pronssikompassi (10v) D10RR 1,2km/2km RR-radalla rasteja 7 (= RR1, RR2, RR3, RR4, RR5..)

Pronssikompassi (8v) D8RR  1,2km/2km             RR-radalla rasteja 8
Pronssikompassi (8v) H8RR   1,2km/2km          RR-radalla rasteja 8

LISÄKSI AVOINRRS eli kaikille halukkaille avoin rastireittisarja, johon myös saattaja on sallittu.

KIELLETYT ALUEET
Karttaan on merkitty kielletyt alueet. Skeittiramppi ympäristöineen. Jääkärinkadun saa

ylittää vain suojateiden kohdalta (14-sarjat).

RASTIT, LEIMAUSJÄRJESTELMÄ JA EMIT-KORTIT

RASTIT
Rastit on merkitty oranssivalkoisin rastilipuin. Rastilipun vieressä on Emit-leimasin, mihin
suunnistaja asettaa Emit-korttinsa. Rastireitin rastilipuissa on koodit RR1, RR2, RR3 jne.
Muiden sarjojen rasteilla rastileimasimiin on merkitty karttaan painettujen rastimääritteiden
mukainen rastin oma numerotunnus (rastin koodi).

Kaikilla sarjoilla on yhteinen viimeinen rasti. Rastilla on kaksi rastilippua, normaali ja RR6
tunnuksella merkattu. Rastilla voi leimata kummalla tahansa leimasimella, molemmat
hyväksytään.

Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa. Kilpailussa käytetään elektronista

Emit-leimausjärjestelmää. Tarvittaessa järjestäjä lainaa Emit-kortin (2€/kpl). Lainatut

Emit-kortit on palautettava infoon. Palauttamatta jätetystä kortista peritään 70 €:n maksu.



Kilpailija on itse vastuussa Emit-korttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää ilmoittautuessa

mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tule tarkistamaan/varmistamaan kilpailijan

kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä.

KILPAILUNUMEROT, EMIT-TARKISTUSLIPUKKEET JA RASTINMÄÄRITTEET
Kilpailunumeron saat infosta. MUISTA OMAT HAKANEULAT! Tarkistuslipukkeet ovat lähdössä.

Rastimääritteet on painettu karttaan.

LÄHDÖT
Kilpasarjoissa vapaat lähdöt klo 17.30 alkaen. Saman sarjan suunnistajilla on lähdössä oltava

vähintään 2 minuuttia väliä

LÄHDÖN TOIMINTA JA KILPAILUN KULKU
● Kolme (3) minuuttia

Kilpailija kutsutaan/opastetaan lähtöalueelle, jossa voi tutustua kilpailukarttaan.
Kartat ovat vaakatasossa ja valmiiksi suunnattuna. RR- ja TR-sarjoissa rata on
näkyvissä. Muilla sarjoilla karttaan on merkitty K-piste eli lähtökolmio.

● Kaksi (2) minuuttia
RR-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 
RR- ja TR-sarjalaiset tutustuvat itsenäisesti omaan rataansa. H/D10-12 -sarjojen
suunnistajat saavat kartan ja voivat tutustua rataansa.

● Lähtöhetki
Kilpailijat lähtevät matkaan Emit-kortin nollauksesta lähtöpaikalla. Lähtöpaikka on
sama kuin lähtökolmio kartalla. H/D14 -sarjalaiset saavat kartan lähtöhetkellä.

LISÄOHJE RR-SARJAT
Kilpailukartta on kooltaan A5 ja se annetaan 2 minuuttia ennen lähtöä. Rastireitti-radalla

(RR) on rasteja 8 kpl. RR-reitin viitoituksena ja Tukireitin (TR) tukena on maastossa kulkeva

yhtenäinen valkoinen muovinauha. RR-rastit ovat viitoituksen varrella. RR-radan rasteilla

ovat tunnukset RR1, RR2, RR3 ja RR4 sekä rastilipuissa että leimasimissa. Kilpailija saa

väärästä tai puuttuvasta leimauksesta 10 min lisäajan kutakin virhettä kohden. RR-sarjalaiset

leimaavat maalissa kuten kaikki muutkin; maalissa ei ole RR-tunnusta. Mallirasti on

lähtöpaikalla.

MAALI
Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailussa on käytössä maalileimaus. Maalileimauksen

jälkeen kilpailija menee leimantarkastukseen, jossa luetaan kilpailukortti. Maali suljetaan



viimeisen kilpailijan saavuttua maaliin tai viimeistään klo 20.00. Karttoja ei kerätä pois

maalissa - muistakaa Reilu Peli!

KESKEYTTÄNEET
Keskeyttänyt suunnistaja tulee maaliin, leimaa maalilinjalla ja ilmoittaa keskeyttämisestään

Emit-kortin tarkastuksessa.

WC, PESEYTYMINEN JA JUOMAVESI
WC:t kilpailukeskusessa. Peseytymismahdollisuutta ei ole kilpailukeskuksessa.

PALKINNOT
Kaikki osallistujat palkitaan.

ENSIAPU
Ensiaputarvikkeet Navin vaunussa.

PAIKOITUS
Paikoitus kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Ei pysäköintimaksua.

KORONA-OHJEET
Älä tule sairaana tapahtumapaikalle. Karttoja ei kerätä pois maalissa - muistakaa Reilu Peli!

Tervetuloa!

Navi ry


