
Lopulliset kilpailuohjeet AM.Keskimatka 19.05.2021 
   

Lopullinen ohje kilpailukeskuksessa ja IRMA:ssa sekä L-LL:n nettisivulla 

 http://www.lansi-lavianloiske.net 

 

Säännöt 

Kilpailuissa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja näitä järjestäjän antamia ohjeita.  

 

Toimihenkilöt 

Kilpailujohtaja Marko Saari 

Ratamestari Matti Aho 

Lähtö Markku Kuusiniemi,  

Tulospalvelu Jussi Hannukainen  

Valvoja Markku Joensuu / Kansu 

Tuomarineuvoston puheenjohtaja Raimo Hannukainen / Kansu  

 

Kilpailukartta 

Kilpailussa käytetään tulostekarttaa Kinturi, joka on päivitetty 05/2021 .  

Kartan mittakaava on 1:10 000 paitsi H/D14 ja nuoremmilla sekä H/D45 ja vanhemmilla 1:7500 

Käyräväli 2,5 metriä.  

Kartta on muovisuojuksessa.  

Vanha kartta nähtävillä sekä kilpailukeskuksessa että lähtöpaikalla 

Rastinmääritteet on painettu karttaan 

 

Maasto ja radat 

Kilpailun maasto on alueelle tyypillistä suo/avokalliomaastoa, mutta varsinkin pisimmille radoille 

osuu myös laajahkoja yhtenäisiä avokallioalueita. Maastossa on paljon kiviä, mutta kivikkoista 

maastopohjaa on hyvin vähän.  

 

 

Kielletyt alueet 

 

Piha-alueet ja karttaan merkityt alueet ovat kiellettyjä. 

 

Leimaustapa 

 

Leimaustapa on EMIT. Mikäli ilmoitit väärät Emit-numeron, on muutokset  tehtävä omatoimisesti 

ennen ensimmäistä lähtöä infoon.  

 

Kilpailunumerot 

 

Ei käytetä 

 

 

 

 

 

http://www.lansi-lavianloiske.net/


 

Mallirasti 

 

Lähdön lähellä, jossa kilpailija voi tarkistaa Emit-kortin toiminnan. Toimimattoman Emitin tilalle 

pyydä lähdön toimihenkilöltä vuokrakortti, ja maksa 5,00€ vuokra.  Palauttamattomasta 

vuokrakortista veloitetaan 70,00€ 

 

 

 

 

Rastit 

Jokaisella rastilla on valko-oranssi rastilippu sekä leimasin. Rastikoodit on merkitty leimasimiin  

alkaen numerosta 131.   

Viitoitus johtaa viimeiseltä rastilta maaliin, jota on ehdottomasti noudatettava.  

 

 

 

 

Lähtö 

Kaikilla kilpailijoilla on sama lähtö, johon oranssi viitoitus lähtee opaspaalulta, josta matkaa 

lähtöön on n. 600 metriä tietä pitkin. Ensimmäinen lähtö on klo 18.00. Lähtöpaikalla on emit-

tarkistuslipukkeet. Lähdöstä myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat lähdön toimitsijalle.  

 

4 min ennen lähtöä kutsutaan kilpailijat lähtökarsinaan,  

  

3 min ennen lähtöä tapahtuu Emit-kilpailukortin nollaus omatoimisesti (toimitsija valvoo). 

  

2 minuuttia ennen lähtöä voi tutustua karttaan 

  

1 minuutti ennen lähtöä siirrytään kartoille,  H/D 12- 14  sarjat saavat ottaa kilpailukarttansa ja 

tutustua rataan. Muut sarjat ottavat kartan lähtöhetkellä. Kilpailija on itse vastuussa että on ottanut 

oikean kartan ämpäristä, johon on merkitty sarjatunnus. 

 

Lähdöstä on viitoitus, noin 180m K-Pisteelle, jossa on rastilippu merkkinä 

 

  

Rastinmääritteet, tarkistusliuskat 

 

Emit-kortin tarkastusliuskan, jokainen ottaa itse lähdöstä. Rastinmääritteet ovat  kartassa. 

 

 

Maali ja maalileimaus 

 

Kaikilla sarjoilla on sama maali. Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Viimeiseltä rastilta on viitoitus 

maaliin. Käytössä on maalileimaus, joten muista leimata myös maaliviivalla. Maalikarsinasta 

poistuttaessa kädet huuhdotaan käsidesillä ja otetaan hengityssuojain kasvoille ennen siirtymistä  

leimantarkastukseen, jonne mennään maaliintulojärjestyksessä. Kartat saa pitää, mutta on 

muistettava suunnistuksen eettiset säännöt, eikä karttaa saa näyttää vielä suunnistukseen 

lähtemättömälle. Keskeyttäneiden on myös ilmoittauduttava maalissa.  MUISTA 

TURVAETÄISYYS MYÖSKIN ODOTUSTILANTEISSA 



Lähtölistat 

Lähtölistat ovat IRMA:ssa ja L-LL:n nettisivulla http://www.lansi-lavianloiske.net sekä lähdössä 

toimitsijalla, jolta voit varmistaa lähtöaikasi. 

 

Sarjat ja matkat 

 

 Sarja  Matka Rastit 

  

 H12  1,70 km 6 

 H13  2,00 km 7 

 H14  2,00 km 7 

 H16  2,90 km 8 

 H18  2,90 km 8 

 H20  3,00 km 7 

 H21  5,20 km 13 

 H35  3,60 km 9 

 H40  3,60 km 9 

 H45  3,10 km 8 

 H50  3,10 km 8 

 H55  3,10 km 8 

 H60  2,90 km 8 

 H65  2,90 km 8 

 H70  2,40 km 6 

 H75  2,40 km 6 

 H80  2,40 km 6 

 H85  2,40 km 6 

  

 D12  1,70 km 6 

 D13  2,00 km 7 

 D14  2,00 km 7 

 D16  2,90 km 8 

 D18  2,90 km 8 

 D20  2,90 km 8 

 D21  3,60 km 9 

 D35  3,60 km 9 

 D40  3,00 km 7 

 D45  3,00 km 7 

 D50  2,80 km 8 

 D55  2,80 km 8 

 D60  2,80 km 8 

 D65   2,00 km 8 

 D70  2,00 km 8 

 D75  2,00 km 8 

 D80  2,00 km 8 

 

Kuntosuunnistus omatoimisesti 

Omatoiminenkuntosuunnistus on mahdollista, A-rata 4,5 km ja C-rata 2,0 km.  Radat käytettävissä 

kilpailun jälkeen lauantaihin asti, sunnuntaina rastit haetaan pois. Kartan voi varata sähköpostilla 

masa.aho@gmail.com. jolloin sovitaan mistä kartan voi noutaa. Karttamaksu on 10,00€ A-rata ja 

5,00€ C-rata ja maksu suoritetaan noudettaessa käteisellä.  

http://www.lansi-lavianloiske.net/
mailto:masa.aho@gmail.com


 

 

Palkinnot 

 

AM mitalit jaetaan kolmelle parhaalle sarjoittain. MITALIT TOIMITETAAN JÄLKIKÄTEEN. 

 

Mikäli Satakunnan ulkopuolisen seuran suunnistaja voittaa sarjansa, AM-mitalia ei hänelle anneta 

mutta voittajalle lähetetään jälkikäteen pieni palkinto edellyttäen että hän antaa yhteystietonsa 

viimeistään 26.5. sähköpostiin: masa.aho@gmail.com 

 

Keskeyttäneet 

Keskeyttäneet kilpailijat juoksevat normaalisti maaliin, jossa heidän on ehdottomasti 

ilmoittauduttava. 

 

Tulokset 

Tulokset tulevat nettiin ONLINE tuloksina. Lopulliset tulokset löytyvät kilpailun jälkeen seuran 

sivuilta http://www.lansi-lavianloiske.net  

 

Pukeutumien, pesu ja wc 

Kilpailukeskuksessa on pukeutuminen kenttäolosuhteissa. 

Kilpailukeskuksessa ei ole pesumahdollisuutta  

Kilpailukeskuksessa on WC. 

 

Info 

Kilpailukeskuksen Info-pisteessä hoidetaan ilmoittautumisten ja emit-asiat sekä muut kilpailijoiden 

osallistumiseen ja järjestelyihin liittyvät selvitykset. 

 

Ensiapu   

Ensiapu on maalin välittömässä läheisyydessä. 

 

Ravintola 

Kilpailukeskuksen kahvilassa on saatavissa takeaway-periaatteella kahvia, teetä, pullaa, makkaraa, 

karkkia ym... MUISTA TURVAETÄISYYDET 

 

Löytötavarat 

Löytötavarat kerätään Infoon. Kilpailun jälkeen niitä voi kysyä 0400 482650 

 

 

Satakunnan AM-Keskimatka TERVEYSTURVALLISUUSSUUNNITELMA JA –OHJEET  

 

Jokaisen kilpailijan, toimitsijan, huoltajan tai muuten kilpailualueella olevan henkilön on 

noudatettava THL:n opetus- ja kulttuuriministeriön, Lounais-Suomen aluehallintoviraston ja 

Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän asettamia rajoituksia ja suosituksia sekä 

alla olevia järjestäjän antamia ohjeita.  

Kilpailutapahtumaan saavat osallistua vain suunnistusliiton kilpailulisenssin haltijat. 

Yleisöä ei oteta paikalle. Ilmoittautuessasi kilpailuun sitoudut noudattamaan kaikkia annettuja 

rajoituksia ja ohjeita.  

Kilpailuun ei saa osallistua eikä kilpailupaikalle tulla, jos sinulla on jotain sairauden oireita.  

Yhteiskyytejä ei suositella, jotta kilpailu- ja pysäköintialueella oleskelu olisi mahdollisimman 

lyhytaikaista.  

http://www.lansi-lavianloiske.net/


Järjestäjä suosittelee käyttämään kasvomaskeja muulloin kuin itse kilpailusuorituksen aikana. 

Kaikkien kilpailun järjestämiseen osallistuvien on käytettävä maskeja.  

Pysäköintialueella, kilpailukeskuksessa, lähdöissä ja kilpailusuorituksen aikana on pyrittävä 

pitämään 2 metrin turvaväli toisiin henkilöihin.  

Kilpailijoiden tulisi saapua mahdollisimman lähellä lähtöaikaansa ottaen huomioon siirtymät 

pysäköinnistä lähtöön. 

 INFO sijaitsee kilpailukeskuksessa.  

Lähdöissä karsinat on sijoiteltu niin, ettei lähikontaktia synny. Sama lähtöaika on korkeintaan 

kolmella kilpailijalla ja saman sarjan lähtöväli on vähintään 2 minuuttia. 14v ja nuoremmat yksi 

saattaja voi olla mukana mennessä lähtöpaikalle.  

Kilpailukeskuksessa ja lähdöissä on roska-astiat käytettyjä maskeja varten.  

Maaliin saavuttua tulisi välittömästi poistua kilpailukeskuksesta järjestäjän ohjeiden mukaan.  

Maalissa on tarjolla käsidesiä ja maskeja.  

Kaikki ohjeet ja tulokset on saatavilla vain netistä. Palkintojen jakoa ei ole, mitalit toimitetaan 

postitse.   

Kilpailukeskuksessa on TAKE-AWAY piste, josta on saatavissa kahvia ja sämpylöitä.  

Pesumahdollisuutta ei ole.  

Kilpailun turvahenkilöt ja muut toimitsijat valvovat ohjeiden noudattamista.  

 

TEHDÄÄN TURVALLINEN KILPAILU, TERVETULOA  

 

 

 

 

 

Tervetuloa Laviaan suunnistamaan ☺ 
 
Länsi-Lavian Loiske ry 


