
PÄKAUPUNKISEUDUN NSK 9.9.2014 HANNUS, ESPOO

ALUSTAVAT KILPAILUOHJEET  (lopulliset nähtävissä kilpailupaikalla)

Toimihenkilöt:

Kilpailunjohtaja: Jan Rautio              

Ratamestari:                  Pekka Sorjonen

Tulospalvelu:                  Tommi Tervakangas 

Kartta ja rastimääritteet: Sprinttikartta 1:5000, käyräväli 2,5 m, v. 2013/2014. Kilpailussa käytetään 
A4-kokoisia tulostekarttoja, jotka ovat muovikotelossa. Rastimääritteet on tulostettu karttaan, ei 
irrallisia määritteitä.

Kannattaa kerrata sprinttikartan eroavaisuudet metsäkarttaan verrattuna, vaikka kyseessä onkin 
metsäsuunnistuskisa. Erityisesti polkujen väritys on syytä pitää mielessä. 

Maasto: Maasto on metsäalue Espoon Hannuksen alueella. Sitä rajoittaa pohjoispuolelta Länsiväylä,
muista suunnista asutus- ja teollisuuskiinteistöt sekä lisäksi etelässä Hannusjärvi. Alueella ei uuden 
kartan aikana ole järjestetty suunnistustapahtumia.

Ratamestarin mietteet radoista: Maasto on avointa, hyväpohjaista metsää, suorastaan 
nautinnollista juostavaa. Polkuja on runsaasti. Itäinen puoli on laakeampaa mäkialuetta ja lännessä 
on jyrkkäpiirteinen vaativa kallioalue (vain EsSun pokaalijahdin 16-sarjat käyvät tällä alueella). 
Sprinttiajatuksesta johtuen radat ovat lyhyet ja helpot.

Rastit: Mallirasti on ilmoittautumispaikan läheisyydessä. Rastileimasimet on kiinnitetty siirrettäviin 
rastipukkitelineisiin mahdollisimman lähelle rastilippua. Rastireitin rastilipuissa ja -leimasimissa on
koodi RR1, RR2, RR3, … , RR6. Muiden sarjojen rastileimasimissa on karttaan painetuissa 
rastimääritteissä näkyvä numerotunnus eli rastikoodi.

Sarjat ja radat:
H/D 10RR 1,1 km oikoen, 1,8 km viitoitusta pitkin 6 rastia
H/D 10 0,7 km 5 rastia
H/D 12 TR 1,3 km 8 rastia
H/D 12 1,3 km 8 rastia
H/D 14 2,5 km 9 rastia
H/D 16 3,1 km 13 rastia
Kilpasarjoihin osallistutaan yksin ja niistä lasketaan osakilpailukohtaiset pisteet. Saattajasarjoihin 
(S-14, S-12, S-10, S-TR ja S-RR) voi osllistua saattajan tai kaverin kanssa.

Rastit kierretään numerojärjestyksessä. Rastireitillä käymättä jääneestä rastista lisätään loppuaikaan 
10 minuuttia. Muilla radoilla puuttuvasta leimauksesta tulee se ikävä hylsy…

RR ja TR sarjojen kartoissa oranssilla näkyvä rasti- ja tukireitin reittiviiva on merkitty maastoon 
yhtenäisellä valkoisella muovinauhalla.

Ilmoittautuminen: Etukäteen ilmoittautuminen maanantaihin 8.9 klo 18:00 mennessä Espoon 
Suunnan kotisivuilla olevan kilpailukutsussa mainitun linkin kautta. HUOM! Etukäteen 
ilmoittautuneet. muistakaa käydä ”kirjautumassa” imoittautumispaikalla ennen kisaan lähtöä. 
Ennakkoilmoittautuneille on paikalla oma jono.

Paikan päällä ilmoittautuminen: täytä ilmoittautumislipuke (kyniä löytyy!) ja anna se 
ilmoittautumistoimitsijoille.

Tämän jälkeen oletkin valmis lähtemään kisaamaan! 



Lähtöpaikka: Matkaa lähtöön on n. 1 km, aluksi polkua jonka varrella ojanylitys (olkaa huolellisia 
ylityssillalla) ja sen jälkeen tietä pitkin. Viitoituksen väri selviää ilmoittautumispisteessä. Viitoi-
tukselta ei saa poiketa!! Lähdössä on kolme karsinointia: RR/TR, suorat radat sekä saattajasarja.

Kilpasarjalaiset kutsutaan vuorollaan lähtökarsinaan noin kolme minuuttia ennen varsinaista 
lähtöaikaa. Lähtökellon piippauksella siirrytään aina seuraavaan karsinaan.

Kaksi minuuttia ennen lähtöä RR-sarjalaiset saavat kartan ja ohjaajan opastuksen.

Minuutti ennen lähtöä muutkin kilpasarjoihin osallistuvat saavat ottaa kartan (pl. EsSun 
pokaalijahdin 16-sarja, jossa kartta annetaan lähtöhetkellä). Noin kymmenen sekuntia ennen lähtöä 
suunnistaja asettaa emit-korttinsa lähdön valvojan ohjeiden mukaisesti 0-leimasimeen. Lähtömerkin
kuultuaan suunnistaja nostaa emit-korttinsa 0-leimasimesta ja voi lähteä matkaan. Ajanotto alkaa 
emit kortin nostohetkellä.

Saattajasarjalaiset kutsutaan vuorollaan lähtökarsinaan, jossa he saavat kartan ja tarvittaessa 
opastuksen. Emit-kortti nollataan lähdön valvojan ohjeiden mukaisesti ja suunnistaja saa luvan 
lähteä matkaan. 

Maali: Kaikilla sarjoilla on sama viimeinen rasti  (koodi RR6/100), jolta on viitoitus maaliin. 
Viimeisellä rastilla voi leimata kummalla tahansa leimasimella. Kilpailusuoritus päättyy 
maalilinjalla maalileimaukseen. Maalileimauksen jälkeen kävellään (saa juostakin) n. 500 m matka 
takaisin tulospalveluun, jossa leimantarkastus. Siirtyminen tapahtuu viitoitettua reittiä pitkin, 
pääasiassa samaa reittiä kuin lähtöön mentäessä, mutta vastavirtaan. 

Keskeyttäneet: Myös keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava tulospalvelussa, jotta 
tiedetään ettei maastoon ole jäänyt ketään.

Tulokset:. Tulokset löytyvät kilpailun jälkeen Espoon Suunnan verkkosivuilta – kilpasarjojen 
tulokset väliaikoineen paremmuusjärjestyksessä, saattajasarjoihin osallistuneista nimilista.

Pysäköinti: Pysäköinti tapahtuu Hannuksenpelto 14 (A-Katsastus) piha-alueella – Kuskit: 
noudattakaa pysäköintivalvojien ohjeita. Lisäksi erityistoiveena kiinteistön taholta: EI ROSKIA 
PIHA-ALUEELLE!!

Osallistujat osallistuvat tapahtumaan omalla vastuullaan.
Hyviä rastinottoja!

Espoon Suunta
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