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KILPAILUOHJEET 
 
Säännöt 
Kilpailuissa noudatetaan SSL:n sääntöjä, Oravacupin sääntöjä, sekä näitä järjestäjän antamia 
ohjeita. 
 
Kartta 
Kilpailussa käytetään tulostekarttaa, joka on päivitetty 05/2016. Kartan mittakaava on kaikissa 
sarjoissa 1:7500, käyräväli 2,5 metriä ja koko A4. Kartta on muovisuojuksessa. 
 
Maasto ja radat 
Maasto on kangasmaastoa jossa peitteisiä ja pienipiirteisiä soranottoalueita. Maastossa on runsas 
polkuverkosto. 
 
Leimaustapa 
Leimaustapana on EMIT. Mikäli ilmoittautumistiedoista puuttuu Emit-kortin numero, kilpailun 
järjestäjä on varannut kilpailijalle vuokrakortin hintaan 3 €. Vuokrakortti on noudettavissa infosta, 
jonne suoritetaan myös kortin vuokra. Laina-Emitit palautetaan maalitoimitsijoille.  
Palauttamattomista korteista peritään 70 €. Mikäli lähtölistoissa ilmenee väärää Emit-numero tai 
kilpailusarja, muutokset on tehtävä omatoimisesti 20 min ennen ensimmäistä lähtöä infoon. 
 
Mallirasti 
Kilpailukeskuksessa on mallirasti, jolla voi harjoitella leimausta ja testata Emit-kortin toimivuuden. 
 
Rastit 
Jokaisella rastilla on valko-oranssi rastilippu sekä leimasin. Rastireitin rastit on merkitty leimasimiin 
koodeilla RR1, RR2, RR3 jne. Muiden sarjojen rasteilla on normaalit kooditunnukset. Kaikilla 
radoilla on sama viimeinen rasti, missä on RR6 ja rastikoodi 100. Viimeisellä rastilla voit leimata 
kummalla leimasimella tahansa. Viitoitus johtaa viimeiseltä rastilta maaliin. 
 
Siimari 
Rastireitti on viitoitettu maastoon yhtenäisellä näkyvällä valkoisella nauhalla. Sarjalle H/D8RR, 
H/D9RR, H/D10RR sekä saattajasarjoille (RR1, RR2) on tarjolla rastireitti. Tukireitti on sarjassa 
H/D11TR sekä saattajasarjassa (TR), muissa sarjoissa on normaalit suorat suunnistusradat. 
 
Lähtö 
Kaikilla kilpailijoilla on sama lähtö, jonne johtava oranssin värinen viitoitus lähtee opaspaalulta. 
Matkaa lähtöön on 300 metriä. Ensimmäinen lähtö on klo 18.00. Lähtökarsinaan kilpailija 
kutsutaan nimeltä 4 minuuttia ennen lähtöä ja siellä voi tutustua kilpailumaaston karttaan. 3 
minuuttia ennen lähtöhetkeä tarkastetaan ja nollataan kilpailukortti. H/D8RR, H/D9RR ja 
H/D10RR-sarjat saavat kartan 2 minuuttia ennen lähtöhetkeä ja opastuksen viitoitukselle. Muut 
sarjat saavat ottaa karttansa 1 minuutti ennen lähtöä. K-piste sijaitsee lähdössä. 
 
Rastinmääritteet, tarkistusliuskat 
Emit-kortin tarkastusliuskan, jokainen ottaa itse esilähdöstä. Rastinmääritteet ovat vain kartassa, 
irrallisia rastinmääritteitä ei ole. 
  



Maali ja maalileimaus 
Kaikilla sarjoilla on sama maali. Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Käytössä on maalileimaus, 
joten muista leimata myös maaliviivalla. Maalikarsinasta poistutaan leimantarkastukseen 
maaliintulojärjestyksessä. Kartat saa pitää, mutta on muistettava suunnistuksen eettiset säännöt, 
eikä karttaa saa näyttää vielä suunnistukseen lähtemättömälle suunnistajalle. Keskeyttäneiden on 
myös ilmoittauduttava maalissa. 
 
Sarjat ja matkat 
 
sarja km rasteja sarja km rasteja 
H16 4,8 14 D16 4,4 13 
H14 3,6 10 D14 3,4 9 
H13 2,3 7 D13 2,3 7 
H12 1,7 6 D12 1,7 6 
H11TR 1,7 6 D11TR 1,7 6 
H10RR 2,1/1,5 6 D10RR 2,1/1,5 6 
H9RR 2,1/1,5 6 D9RR 2,1/1,5 6 
H8RR 1,8/1,3 6 D8RR 1,8/1,3 6 
RR1 1,8/1,3 6 R1 1,7 6 
RR2 2,1/1,5 6 R2 2,3 7 
TR 1,7  9 R3 3,4 9 

H21C 4,8 14 

Palkinnot 
Palkinnot jaetaan Oravacupin yhteispisteiden perusteella kauden lopussa. Maalissa kaikki 
osallistujat palkitaan pienellä muistolla. 
 
Huoltotilat 
Puku-, pesu- ja WC-tiloja ei ole. Kilpailukeskuksessa on puffetti sekä makkaramyynti. 
 
Ensiapu ja info 
Ensiapupiste ja info sijaitsee maalin läheisyydessä sisätiloissa. 
 
Tulokset 
Tulokset ovat nähtävissä tulostaululla ja myöhemmin Satakunnan Suunnistuksen kotisivuilla 
www.satakunnansuunnistus.fi. Myös cupin kokonaispisteet tulevat kisan jälkeen nähtäville 
samoille sivuille. 
 
Kilpailun vastuutoimihenkilöt 
Kilpailunjohtaja: Eeva Ylänen 
Valvoja: Kaarle Lempainen, ValSu 
Ratamestari: Sami Keskimäki 
 
Tervetuloa helteiseen Nakkilaan! 
 
Nakkilan Wisa Ry 
 

http://www.satakunnansuunnistus.fi/

