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K-1 Homma käyntiin 

Punainen nopein valinta, mutta 
vaatii hieman nopeampaa 
reagointia k-pisteen jälkeen 
verrattuna siniseen 

Sininen varma valinta pyörätien 
kautta, josta rasti on helppo 
napata metsäsaarekkeen (ja kiven) 
jälkeen 



2-3 Kisan ensimmäinen reitinvalinta 

Punainen nopein valinta, mutta 
vaikea havaita. Vaatii etukäteenlukua 
1-2 välillä tai pysähtymisen rastilla. 
Pysähtyminen kannattaa, koska 
sininen reitti 100 pitempi 

Sininen Luonnollisen 
etenemissuunnan mukainen valinta 
ja ainakin 25 sek hitaampi punaiseen 
nähden 

Vihreällä on variaatio punaisesta, ei 
ajallista eroa 



Perhoset 

Siirtymävälin (3-4) välin jälkeen piti 
osata rauhoittaa tilanne ja poimia 
perhosten rastit kurinalaisesti. 

Vihreitä vaikea hahmottaa, 
varsinkin vauhdissa 

Kompassi tärkeä lähtösuunnan 
varmistamiseksi 

Katse ylös ja peilaus sivuille isoihin 
kohteisiin (keltaisen rajat, aidat, 
rakennukset tiet)  

 



10-11 pitempi väli vauhdilla 

Punainen on erittäin suora valinta, 
mutta sisältää 10 metrin terävän 
nousun santakuopassa. Kärjen 
valinta kuitenkin tässä skabassa 

Sininen noin 45 m pitempi ilman 
nousua. Hyvä valinta tämäkin, 
koska ei tarvitse runtata penkkaa 
tai pehmeää santaa. 



13-14 uurteen alaosasta notkolle 

Punainen nopein valinta on lyhin ja 
nopein. Vaatii hyvän suunnitelman 
ennen rastia, jotta osaa lähteä 
mäkeä ylös rastilta. 

Sininen reitti sisältää reilu 5 m 
ylimääräistä santarinnettä, joka 
hidastaa menoa. Suurin osa 
kilpailijoista oli siitä huolimatta 
valinnut tämän valinnan 



14-15 

Punainen nopein valinta, mutta 
välillä lähinnä hyvä toteutus ja 
rytminvaihdos ratkaisee. 
Leikkipuistossa pitää osata 
pujotella kielletyn alueen ympäri 

Sininen selkeä valinta, mutta 10 m 
pitempi kuin punainen. Hyvä pohja 
juosta. 

Vihreällä reitillä tarjotaan kaikee 
mahdollista tuhaketta ja se on 
toodella hidas. 



15-16 Kovaa vauhtia ja sooloilua? 

Punainen on lyhin vaihtoehto, mutta 
sisältää paljon huonokulkuista pohjaa 

Sininen varma valinta takakautta on 35 
m punaista pitempi, mutta ajallisesti 
jopa nopeampi. Lisäksi aikaa lukea loput 
rastivälit ja saada kuva maatilan piha-
alueesta. 

Vihreällä reittiä ei ratamestari ottanut 
etukäteen huomioon. Ilmeisesti säännöt 
eivät kiellä kartan ulkopuolelta 
juoksemista. Olisi voinut myös kosahtaa 
pahasti, jos piha-alue olisi ollut 10-20m 
pitemmällä. Aikamoinen riski joka 
tappauksessa.  Tässä tuli ”hylsyjä” 
kielletyn maantien käytössä. 



15-16 Reitinvalintaa  - sujuvuus ratkasee! 

Punainen on lyhin ja nopein 
vaihtoehto 

Sininen on muutaman metrin 
pitempia sisältää enemmän mutkia 

 Vihreällä on sinisen variaatio, ei 
vaikuta väliakaan, kunhan 
pensasaidan kierto on etukäteen 
suunniteltu.  

Huomaa, että pensasaita täytyy 
kiertää, vaikka siinä pieniä reikiä 
olisikin. 



18-19 

Punainen nopein valinta, eikä 
sisällä kuin yhden mutkan. Selkeä 
reitti kaikin puolin 

Sininen vaatii enemmän tarkkuutta 
suunnistajalta kuin punainen. 
Sisältää  yhden terävän 
käännöksen ja lisäksi reitti on 
muutaman metrin pitempi kuin 
punainen vaihtoehto 



19-20 tarjosi tarkan reitinvalinnan 

Punainen nopein valinta, mutta 
pieni kolo muurin ja kielletyn 
pistepellon välissä on havaittava. 
Lähes 10 sekuntia nopeampi 
kärkijuoksijoilla 

Sininen on vain 10 metriä pitempi, 
mutta sisältää paljon käännöksiä ja 
kiellettyjä alueita 



20-M  Slutspurt 

Punainen lyhin valinta, mutta ei 
välttämättä nopein tiukkojen 
mutkien ja selän taakse 
suuntautuvan rastiltalähdön takia 

Sininen Nopea ja hyvä reitti 
tämäkin 

Kannattaa lukea kielletyt alueet 
hyvissä ajoin ennen kuin 
suunnistus tipahtaaa jalkoihin. 



 



NÄKYY REENEIS! 


