
Lapin Maakunta- ja Miniviesti 14.8.2021 Kilpailuohjeet 

1. SAANNOT 

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisaantoja, Lapin Suunnistus ry:n jarjestelyohjeita seka 
jarjestajien antamia ohjeita. 

2. TOIMIHENKILOT 

Kilpailunjohtaja: Risto Jaako p. 044 5808222 r.jaako<at>gmail.com 

Ratamestari: Raimo Tolonen ja Jorma Pietilainen 

Valvoja: Lauri Mustonen, AlatPi 

Tulospalvelu: Tuula Aho tuula.a.aho@gmail.com

Tiedottaja Riikka Korpi 040 5726720

Kuulutus: Soili Tolonen 

Tuomarineuvosto: Ilmoitetaan kilpailupaivana

3. KILPAILUKARTTA 

Suunnistuskartta. Ajantasaistus Raimo Tolonen v. 2021. Mittakaava 1:7500 kayravali 5 m. Kartan koko on 
A4. Kartat ovat muovikotelossa. 

4. MAASTO 

Maasto on melko nopeakulkuista kallioista vaaramaastoa, jossa on runsaasti erilaatuisia latupohjia ja pienia 
polkuja. 

Verryttely tapahtuu kilpailukeskuksen vieressa pururadalla. 

5. KILPAILUAINEISTO 

Minimaakunta- ja maakuntaviestissa kaytetaan kilpailunumeroa. Kilpailunumerot noudetaan infosta joukku- 
eittain. Emit-tarkistusliuskat ovat numeroiden mukana. Varaa kilpailunumeroiden kiinnitykseen omat ha- 
kaneulat. Numerot palautetaan emit-tarkistuksen jalkeen.

Rastimaaritteet on painettu kilpailukarttaan. Erillisia rastimaaritteita ei ole. Rastikoodit on painettu karttaan 
myos rastinumeron viereen. 

6. LAHTO JA VAIHDOT 

Minimaakuntaviestin lahto on klo 10.30. Lahto tapahtuu kilpailukeskuksesta. Minimaakuntaviestin lahdossa 
karttaan saa tutustua toimitsijan luvalla 1 minuutti ennen lahtohetkea. 

Maakuntaviestin lahto on kilpailukeskuksesta klo 12.00. Lahtijat kutsutaan lahtoon 5 minuuttia ennen lahto- 
hetkea. 

Muista nollata emit-kortti lahtoalueelle siirryttaessa! 

Kilpailussa on kaytossa vaihto/maalileimaus. Vaihto tapahtuu vaihtopuomilla kevyesti koskettamalla seuraa- 
van osuuden kilpailijaa. Lahteva kilpailija noutaa itse kartan karttatelineelta lahtoviitoituksen varrelta. 
Kilpailija vastaa itse oikean kartan ottamisesta. Mikali oikeaa karttaa ei ole karttatelineessa, ilmoittaa lahteva 
kilpailija siita karttatelineen toimitsijalle, ja kilpailijalle annetaan varakartta. Menetettya aikaa ei hyviteta 
kilpailussa. 

Tarvittaessa jarjestetaan maakuntaviestissa uusintalahto n. 15 minuuttia voittajajoukkueen maaliintulon jal-
keen. Uusintalahdosta tiedotetaan kuulutuksella. Lahdon ja vaihtojen sijainti on kilpailukeskuksen 
valittomassa laheisyydessa.

Minimaakuntaviesti: Kilpailijoiden ylaikaraja on 16 v. Joukkueen yhteisika (syntymavuosien mukaan 
laskettuna) saa olla enintaan 35 vuotta, jos joukkueessa on vain poikia ja enintaan 38 vuotta, jos 
joukkueessa on yksikin tytto. 

Maakuntaviesti: Maakuntaviestissa naiset saavat juosta kaikilla osuuksilla. Maakuntaviestin avoimessa 
sarjassa ei tarvitse noudattaa osuuskohtaisia ika- ja sukupuolisaantoja. 

7. RASTIT JA LEIMAUS 

Kilpailussa kaytetaan Emit-leimausjarjestelmaa. Jokainen kilpailija on velvollinen tarkistamaan, etta kaytossa 



on sama Emit-numero kuin lahtolistassa. Mallirasti, jossa voi tarkistaa Emit-kilpailukortin toiminnan, sijaitsee 
kilpailukeskuksessa. 

8. SARJAT JA MATKAT 

Kuntien ja yhteisöjen välinen maakuntaviesti: Osuus 1. H21 2. H18/H45 3. D21 4. H16/H55 5. H21 tai 

D21 voi juosta kaikki osuudet.

Maakuntaviestin jokaisella osuudella on hajonta. 

Matkat  1.-2 os n.3,2km, 3.-4 os 2.9 km, 5 os. 3,3-3,5km

Kartta Mittakaava 1:7500 / A4

Minimaakuntaviesti: Osuus 1. Tukireitti (TR) 2. Rastireitti (RR) 3. Suora 

Matka (km) 1. TR 1,5km  2. RR1,5/1,8km  3. Suora 1,5km

Viitoitus: Valkoinen muovinauha

Kartta Mittakaava 1:7500 / A5

Samaa Emit-kilpailukorttia ei saa kayttaa viestin kahdella eri osuudella eika joukkueessa. Sama emit saa 
kuitenkin olla kaytossa Maakuntaviestissa, vaikka kilpailija olisi jo juossut Miniviestin. 

Vuokrattavat Emit-kortit ovat noudettavissa infossa, jonne kortti tulee myos palauttaa. Emit-vuokra 2 € mak- 
setaan infoon kortin noudon yhteydessa. Palauttamattomasta Emit-kortista veloitetaan 90 €. 

9. MAALI 

Maaliin tuleva joukkueen ankkuri suorittaa maalileimauksen. Loppukirikamppailussa joukkueiden loppusijoi- 
tuksen ratkaisee maalituomari. Kilpailija luovuttaa kartan toimitsijalle ja jatkaa matkaa leimantarkistukseen. 

Ajanotto paattyy maalileimaukseen. Maalileimauksen jalkeen siirrytaan leimantarkistukseen. Tulokset julkais- 
taan tulostaululla ja nettisivulle tulevan linkin kautta. 

10. KESKEYTTANEET 

Keskeyttaneet ilmoittautuvat maalissa. 

11. PALKINNOT 

Minimaakuntaviestissa palkitaan kolme parasta joukkuetta. Maakuntaviestissa palkitaan kolme parasta kun- 
tajoukkuetta. Lisaksi palkitaan avoimen sarjan voittajajoukkue. Palkinnot jaetaan tulosten selvittya. 

13. PESU JA WC 

WC-tilat sijaitsevat Karemajoilla. 

Pesua ei ole jarjestetty. 

14. ENSIAPU 

Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. Ensiavun puhelinnumero on +358 40 778619

Vakavammissa tapauksissa yhteys yleiseen hatanumeroon 112. 

15. RAVINTOLA 

Kilpailukeskuksen ravintola

16. MUKSULAA ei ole. 

17. PAIKOITUS JA LIIKENNEJARJESTELYT 

Ajoneuvojen pysakointi on Karemajojen parkkipaikalle.

18.COVID-19

Tapahtumaan ei saa osallistua flunssaoireisena. Maskia suositellaan kaytettavaksi viestin vaihto- ja 
maalialueella. WC-tiloissa ja sisatiloissa on kaytettava maskia. Kilpailijoilla on saatavilla kasidesia vaihto- ja 
maalialueilla seka WC-tiloissa.

Tervetuloa, Lansi-Rajan Rasti ry

9.8.2021




