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K-1

Punainen reitti on varsin 
helposti löydettävissä 
oleva kahden esteen 
kierto oikealta

Sininen reitti toteutuu 
muodostamalla S-
kirjaimen reitille. Hieman 
punaista lyhempi. 
Nopein.

Vihreä reitti 
ehdottomasti hitain 
reitinvalinta, mutta ei 
liian ratkaisevasti



1-2

Punainen reitti saattaa olla hankalasti 
havaittavissa, mutta ehdottomasti nopein ja 
lyhyin

Sininen reitti on taistelee suht tasaväkisesti 
vihreän kanssa

Vihreä reitti on ehkä helpoin löytää, mutta 
tappiota punaiselle tulee reilusti



6-7

Punainen reitti on selkeä 
kiertovaihtoehto

Sininen reitti on 
samanarvoinen kuin punainen

Vihreä reitti on melko 
suoraviivainen ja 
ehdottomasti nopein. 
Vaihtoehdossa paljon erilaisia 
variaatioita loppuosassa



8-9

Punainen reitti on selkeä vaihtoehto 
vasemmalta

Sininen reitti on suoraviivainen ja 
nopein, jos tekninen toteutus 
onnistuu

Vihreä reitti oikealta on suhteellisen 
helppo löytää



12-13

Punainen reitti on pisin ja kiertää 
aivan liikaa

Sininen reitti on hieman vihreää 
pitempi, mutta pääsee juoksemaan 
kovaa pintaa pitkin

Vihreä reitti on lyhin, mutta eroa 
siniseen ei taida tulla kovinkaan 
paljoa jos ollenkaan



14-15

Punainen ainoa oikea vaihtoehto

Sininen reitti ei oikeastaan oli 
reitinvalinta jos rastimääritteen on 
lukenut oikein, mutta jos on ollut 
huolimaton syntyy noin 40 metrin 
verran lisämatkaa



16-17

Punainen reitti on yllättävän paljon 
pidempi, joka voi loppuvaiheen 
hapoilla kostautua

Sininen reitti on oikea vaihtoehto



Hylynpaikka

Lopussa vielä katsaus tilanteisiin jossa olisi 
voinut hylky napsahtaa

Vaikka asiasta aina muistutetaan ei sitä 
kuitenkaan aina muisteta

Tänään ei järjestäjien määrästä johtuen 
riittänyt tarkkailijoita maastoon, mutta 
puskaradiolla ja omin havaintoinemme 
löysimme ainakin nämä paikat joista olisi 
hylky jollekulle kilpailijalle napsahtanut

Jos nyt posket alkavat punoittaa niin eikun
ens kerralla opiksi! 



Kielletyt osa1

Punainen ympyrä osoittaa paikan 
jossa joku suunnistaja oli käynyt 
avaamassa portin ja tätä auki 
jätettyä porttia oli ilmeisesti surutta 
käytetty reitinvalinnassa.

Sinisen ympyrän kohdalta kukaan ei 
sentään kehdannut ilmeisesti välillä 
1-2 mennä yli, mutta toiseen 
suuntaan oli joku kiivennyt tämän 
kuitenkin jo selvästi hankalasti 
ylitettävän aidan ja kielletyn puskan 
yli.



Kielletyt osa2

Sekä Punainen ympyrä että 
Sininen osoittavat 
pensasaitoja joista oli 
loikittu/puskettu läpi. Vaikka 
kartta ja maasto tässä kohtaa 
eivät aivan vastaa 
todellisuutta siinä, että 
puskasta pääsee läpi, niin 
aina mennään kartta edellä ja 
kierretään se.



Kielletyt osa3

Molemmat punaiset ympyrät 
osoittavat paikkoja, joissa 
varmasti jokainen kilpailija 
huomasi olevan pienet portit. 
Kuitenkin kartassa aita on 
tässä kohtaa yhteneväinen 
joten siitä ei mennä yli, eikä 
portista läpi



Hyvää uutta suunnistusrikasta vuotta 2015 toivottavat WSC:n järjestäjät!


