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◪ Nuorten katsastussprintti 7.5.2021 ◪ 

 

Tapahtuman kuvaus 
eSprint 2021 suunnistetaan perjantaina 7.5.2021 Espoossa. Tapahtuma on kansallinen sprinttikilpailu, jonka 

yhteydessä juostaan nuorten näyttökilpailu. Lisäksi tapahtuma kuuluu osakilpailuna nuorten INOV8 liigaan. 

Nuorten näyttökilpailut jatkuvat lauantaina Kisakalliossa maastotestillä. 

Sarjat ja ilmoittautuminen 
Vallitsevan tilanteen johdosta sarjoihin ja osallistujamääriin on tehty rajoituksia. Haluamme varmistaa 

nuorten katsastuskilpailuiden onnistumisen, joten pääpaino tapahtumassa on katsaussarjoissa, joihin ei ole 

ilmoittautumisrajaa 

H/D 20, 18, 16 

Kansallisen kilpailun puolella olemme kuitenkin halunneet mahdollistaa ns. kuskisarjat niille, jotka 

sprinttitaitojaan haluavat tulla mittaamaan. Yhteensä näihin kaikkiin kansallisen kilpailun sarjoihin otetaan 

150 hlö.  

H/D 21, 40, 50 
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Ilmoittautuminen avautuu kaikkiin sarjoihin samanaikaisesti. Seuraa nettisivujen ilmoittautumisen 

aukeamisen osalta. Kaikkien sarjojen ilmoittautumisten on oltava perillä sunnuntaina 2.5.2021 klo 24.00 

mennessä. Ilmoittautuminen Irma-palvelun kautta. Mikäli kansallisissa sarjoissa (H/D21, 40 ja 50) 

osallistujakiintiö 150 hlö täyttyy, niin suljetaan ilmoittautuminen näiden sarjojen osalta. Ilmoittautuminen 

nuorten katsastussarjoihin jatkuu kuitenkin loppuun asti ilman rajoitteita. 

Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittavat Emit-kortin lainaustarpeesta. Laina-Emitin vuokra on 5 euroa. 

Mahdollinen Emit-numeron muutos suoritettava kilpailupaikalla infossa, maksu muutoksesta 3 euroa, 

kilpasarjoihin voivat osallistua vain SSL.n kilpailulisenssin lunastaneet henkilöt. 

Osanottomaksut:  
Kaikissa sarjoissa 20 € / osallistuja 

Matkat:  
Sääntömääräiset sprinttimatkat 

Lähdöt:  
Perjantaina alkaen klo 18.00. Pysäköinnistä noin 1,5 km lähtöön. Tarkemmat tiedot kilpailuohjeissa 

lähdöistä ja lähtökynnyksestä. 

Lähtöluettelot ja kilpailuohjeet:  
Lähtöluettelot ja kilpailuohjeet julkaistaan kisasivulla (https://espoonsuunta.fi/tapahtumat/esprint-2021/) 

viimeistään tiistaina 4.5.2021. 

Kartta:  
Sprinttikartta 5/2021, mittakaava 1:4000, koko A4. Kartta on muovisuojuksessa. 

Lähtökynnys: 
Näyttökilpailusarjoilla H/D 16, 18 ja 20 on käytössä lähtökynnys, jossa kilpailijan on oltava klo 18.00. 

Lähtökynnys on matkalla lähtöön.  

Kaikilla on käytössä numerolaput, jotka ovat lähtökynnyksellä. Omat hakaneulat. 

Opastus ja pysäköinti:  
Opastus kilpailukeskukseen Koivu-Mankkaantieltä.  

Pysäköinti  
Tapiolan urheilupuistossa, Urheilupuistontie 3. Pysäköinnistä max. 1,5 km lähtökynnykselle. Opastus on 

paikoillaan perjantaina klo 16:00 alkaen. 

Kilpailukeskustoiminnot 
Kilpailukeskuksessa ainoastaan info, maalitoiminnot ja ensiapu. 

Paikalla Suunnistajan Kauppa. 

Kilpailukeskuksessa EI ole pesua, pukeutumista, infotaulua tai muksulaa. 

WC-tilat bajamajoissa 
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Koronaohjeistus 
Kilpailijan tapahtumaan osallistuessaan noudatettava SSL:n kilpailuohjeita ja liiton antamia koronaviruksen 

erikoisohjeita, viranomaisten antamia ohjeita ja kilpailun järjestäjän antamia ohjeita. Lue ja tutustu ohjeisiin 

ennen kilpailuun ilmoittautumista.  

Jokainen kilpailija on itse vastuussa, että seuraa annettuja ohjeita. 

Tapahtuman terveysturvallisuussuunnitelma nähtävissä nettisivuilla 

Majoitus 
Majoitusta on tarjolla yhteistyökumppanimme Kisakallio kautta 

1 hlö huone 90€/yö sis aamiaisen 

2 hlö huone 90€/yö sis aamiaisen 

Kisaviikonloppujen varaukset yhteistyöhinnoin: erika.marjamaki@kisakallio.fi 

Hotellimajoitus (kisakallio.fi) 

https://www.kisakallio.fi/fi/kisakallio-2/ravintola-ja-majoitus/hotellimajoitus 

Päätoimihenkilöt: 
Ratamestarit: Alvar Palmen 

Kilpailun johtaja: Virpi Palmen 

Kilpailun valvoja: Caj Snickars / OK77 

 

Yhteydenotot:  

Kilpailun pääsihteeri 

Kari-Pekka Seppänen 

karipekka.seppanen@espoonsuunta.fi 

 

Tervetuloa eSprintiin ja nuorten katsastuskilpailuun!! 

Espoon Suunta ry 
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Yhdessä: 

 

 

 

 

 

 


