
Kansallinen suunnistuskilpailu 
eGames 2019  
 
Vihdissä 31 elokuuta.- 1. syyskuuta 2019 

 
Maastokuvaus 
 
Kilpailumaastona on Viinakokkoi-Vaakkoin alue Vihdissä Nuuksion kansallispuiston 
tuntumassa. Maaston itäosa on tuttu esimerkiksi vuoden 2012 AM-kilpailuista, mutta 
läntisellä Viinakokkoin alueella ei ole kisattu tällä vuosituhannella. Alue on kilpailuja 
varten kartoitettu uudelleen 
 
Lauantain keskimatka suunnistetaan pääosin hyväkulkuisessa ja avoimessa 
havumetsässä, sisältäen sekä rinteitä että tasaisia alueita. Paikoitellen puusto on 
tiheämpää ja kilpailukeskuksen lähimaasto on vaikeakulkuisempaa, mutta näiden 
osuus kokonaismatkasta on pieni. Rasteja on paljon ja monet niistä löytyvät 
pienipiirteisistä rinteistä - sikäli kun löytyvät. 
 
Sunnuntain maasto on hyvin monipuolinen. Reitinvalintoihin löytyy kovapohjaista 
avokalliota sekä polkuja ja teitä juoksuvoimaisille, mutta vastapainoksi maastossa on 
myös soita, tiheikköjä ja kohtuullisia korkeuserojakin. Ratojen laadinnassa on pyritty 
käyttämään mahdollisimman paljon maaston parhaita osia..  Sunnuntain radat ovat 
pitkien matkojen luonteen mukaisesti vähärastisia ja tarjoavat useampia 
reitinvalintavaihtoehtoja. Ratapituudet ovat kohtuulliset huomioon ottaen seuraavan 
viikonlopun SM-kilpailut. 
 
 
Sarjat 
 
H/D 21A, 21AL, 35-85, 20, 18, 16, 14, 14L, 12, 12TR, , 10RR  

 
Matkat 
 
Lauantaina keskimatkat ja sunnuntaina pitkät matkat. 
 
Ilmoittautuminen 
 
Kaikkien sarjojen ilmoittautumisten on oltava perillä 27.8.2019 klo 24.00 mennessä. 
Ilmoittautuminen Irma-palvelun kautta. 
Vaihtoehtoinen ilmoittautuminen henkilöille, joilla ei ole IRMA-tunnusta, sähköpostilla 
kilpailut(at)espoonsuunta.fi. 
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittavat Emit-kortin lainaustarpeesta. Laina-
Emitin vuokra on 5€. Mahdollinen Emit-numeron muutos suoritettava kilpailupaikalla 
infossa, maksu muutoksesta  2€,- Kilpasarjoihin voivat osallistua vain SSL.n 
kilpailulisenssin lunastaneet henkilöt. 
 



Osanottomaksut 
 
H/D 20-85 € 18,- / pvä, HD 16-18 € 14,- / pvä, H/D 10-14 € 10,- / pvä. 
 
Lähdöt 
 
Lauantaina alkaen klo 11 ja sunnuntaina klo 10 
Lähtöihin matkaa 0,5-2km riippuen sarjasta ja päivästä. 

 
Lähtöluettelot ja kilpailuohjeet 
 
Lähtöluettelot ja kilpailuohjeet julkaistaan kisasivulla 
(https://espoonsuunta.fi/kilpailut/egames2019)  viimeistään torstainana 29.8.2019. 

 
Palkinnot 
 
Palkinnot jaetaan yhteistulosten mukaan. 

 
Kartta 
 
Suunnistuskartta 08/2019 (Matti Toivonen), käyräväli 5 m, koko A4/A3/A5. Kartta 
muovisuojuksessa. 
Mittakaava 1:10 000 sarjoilla H/D 14-45 ja 1:7 500 sarjoilla H/D 10-12 ja H/D 50-85. 

 
Kuntorastit 
 
Kumpanakin päivän on tarjolla kuntosuunnistus. Lähdöt ovat lauantaina klo11-13 ja 
sunnuntaina klo 10-12 välisenä aikana . Ilmoittautuminen paikan päällä infossa tai 
Rastilippupalvelussa. Hinta € 10,- / päivä 
 
Opastus ja pysäköinti 
 
Opastus tieltä 120 sekä pohjoisesta että etelästä saavuttaessa. 
Pysäköinti tienvarsipaikoituksena, ei pysäköintimaksua. Navigointiosoite: 
Jokipellontie 262, Vihti 
 
Muksula 
 
Muksula on järjestetty molempina päivinä. 

 
Kilpailukeskus 
 
Kilpailukeskus pellolla. 
 
 



Päätoimihenkilöt 
 

 Kilpailun johtaja: Jan Rautio, puh 045-21 999 22 
 Ratamestariryhmän johtaja: Jouko Jylhä 
 Kilpailun valvoja: Johan Uusimäki (OK77) 

  
  
Yhteydenotot:           kilpailut(at)espoonsuunta.fi 
Tervetuloa eGamesiin  
Espoon Suunta  
Espoon Akilles 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


