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◪ Nuorten näyttökilpailu ja kansallinen sprintti 

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. 

 

Kilpailunjohtaja  Virpi Palmen, puh. 040 4552852 

Ratamestari  Alvar Palmen 

   

Tulospalvelu Pietari Hyvärinen 

Valvoja  Caj Snickars, OK77 

Tiedottaja  Kari-Pekka Seppänen 

  

Tuomarineuvoston puheenjohtaja  Tommi Maasilta, Rastivarsat 



Kilpailuohje 5/2021 

Tuomarineuvoston jäsenet  Antti Parjanne, Lynx 
Annamari Vierikko, HS 

Kilpailusäännöt 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjien ohjeita. 

Kartta 
Kilpailukartta on nelivärinen, mittakaava 1:4000, käyräväli 2 m, tulostettu 5/2021. Kaikissa sarjoissa 

käytetään tulostekarttaa. Kartat ovat muovisuojuksessa. Kartan koko on A4.  

Matkat  
 

H21 3,6  

D21 3,1  

H20/18 3,4 

D20/18 2,9 

H16 2,9  

D16 2,6 

H40 H50 3,0 

D40 2,7 

D50 2,3 

 

Lähtökynnys ja karanteeni 
Lähtökynnys ja karanteenialue aukeaa klo 17.20 

Lähtökynnys on katsastussarjoilla H/D 16, 18 ja 20. Se on ylitettävä klo 18 ja paikoituksesta Tapiolan 

urheilupuistosta on sinne 300 metriä. Katsastussarjoihin osallistuvien tulee pysäköinnistä suoraan siirtyä 

alueelle, eikä sitä ennen saa käydä kilpailukeskuksessa. Lähtökynnys on ulkona, joten pysyttele autolla 

mahdollisimman pitkään. Sadekatoksia on vähän mutta sateen sattuessa varaudu sadevaatteisiin. 

Lähtökynnyksellä on kilpailunumerot ja WC. Lähtökynnykseltä on varustekuljetus kilpailukeskukseen, 

suositellaan oman repun/kassin käyttämistä, mutta muutamia muovikasseja on myös lähtökynnyksellä. 

Lähtökynnyksellä on esillä mallirasti. 

Aluksi on isompi verryttelyalue käytössä, mutta klo 18.20 jälkeen alue pienenee, kun väki vähenee. 

Lähtökynnyksellä kuunneltava järjestäjien ohjeita, kilpailijoita jaetaan eri alueisiin.  

Lähtökynnyksellä mobiililaitteiden käyttö on kielletty.  

Lähtöviitoitukselle ja lähtökynnykselle ei huoltajia, ainoastaan kilpailijat. Lähtökynnyksellä vahva 

maskisuositus 
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Lähdöt 
Katsastussarjojen lähtöön on matkaa lähtökynnykseltä 1,8 km, muista noudattaa liikennesääntöjä lähtöön 

mennessä ja viitoitukselta ei saa poiketa. Lähtöön hyvä lähteä 25. Min ennemmin lähtökynnykseltä. 

Viitoitus on keltainen nauha. 

Muiden sarjojen lähtöön viitoitus lähtee kilpailukeskuksesta Infon vierestä, lähtöön matkaa 300 metriä ja 

punainen nauha. Ensimmäiset lähdöt ovat klo 18.00 alkaen.  

Lähtöalueella on Emit-tarkistusliuskoja kiinnitettäväksi Emit-kilpailukorttiin 

Kilpailunumerot 
Kilpailunumeroita käytetään ja katsastussarjat saavat ne lähtökynnykseltä ja muut sarjat 

kilpailukeskuksesta. 

Emit-numeron tarkastus 
Tarkista lähtöluettelosta (nettisivut), että Emit-korttisi numero on siinä oikein. Virheellinen Emit-numero on 

vaihdettava infossa ennen lähtöpaikalle siirtymistä. Väärällä Emit-numerolla maaliin leimauksesta seuraa 

hylkäys. 

Emit-kortin lainaus 
Järjestäjä on varannut vuokrakortin kaikille, joiden Emit-numeroa ei ole ilmoitettu ilmoittautumisen 

yhteydessä. Kortin saa noutaa infosta, vuokra on 5 euroa. Vuokrakortti on ehdottomasti palautettava 

maaliin tai infoon kilpailun jälkeen. Kadonneesta kortista peritään 70 euroa. 

Emit-kortin toiminnan tarkistus kilpailukeskuksessa ja lähtökynnyksellä 

Kilpailukeskuksessa ja lähtökynnyksellä on Emit-kortin tarkistuspiste mallirastin yhteydessä. Kortin 

toimintakuntoisuuden toteaminen on kilpailijan vastuulla. Kortin toimiessa oikein leimasimen merkkivalo 

vilkkuu pidettäessä korttia paikallaan muutaman sekunnin ajan. Mikäli kortti ei toimi, käy hakemassa 

vuokrakortti infosta tai lähtötoimitsijoilta. 

Rastit ja rastimääritteet 
Mallirasti ovat nähtävänä kilpailukeskuksessa opaspaalun vieressä. Rastipisteitä on paljon lähekkäin eli 

muista tarkistaa koodit. Rastimerkinnöissä on käytetty kohdistuspisteitä. Osa rastinuomeroista on sijoitettu 

kielletyn alueen symbolien päälle, mikä saattaa hankaloittaa niiden erottamista kartalta (kts. kuva) 

Rastimääritteet ovat sekä kartassa että irrallisina.  
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Maali 
Kilpailija leimaa Emit-korttinsa maaliviivalla. Tämän jälkeen hän siirtyy opastuksen mukaisesti Emit-kortin 

lukulaitteelle rastileimausten tarkastukseen. Hylkäysehdotuksen tullessa kilpailija siirtyy ohjauksen 

mukaisesti viereiselle itkumuurille, jossa asia käsitellään.  

Maaliin tultuaan kilpailija saa pitää karttansa, mutta karttaa ei saa näyttää lähteville kilpailijoille. Maalissa 

on vesitarjoilu kaikille. Kilpailijat siirtyvät mahdollisimman pian maalilta takaisin autoille. Keskeyttäneet 

kilpailijat ilmoittautuvat maalissa. 

Palkinnot 
Nuorten ja pääsarjojen voittajat palkitaan (H/D16, 18, 20, 21) 

Voittajien tulee kisan jälkeen olla yhteydessä karipekka.seppanen@espoonsuunta.fi. Lahjakortti palkinnot 

toimitetaan sarjojen voittajille jälkikäteen, jota varten tarvitaan toimitusosoitteet.  

Kielletyt alueet ja tien ylitykset 
Piha-alueille, kielletyille teille ja ratapainatusvärillä kielletyksi merkityille alueille meno on kielletty.  

Kts. sprintin kielletyt alueet 

 

Kisa-alueen poikki menee kielletyksi merkittyjä teitä, jotka ylitetään vain karttaan merkittyjen ylityskohtien 

kautta eli suojateiden yli tai alikulkujen kautta. Suojatiet ylitetään tötsien välistä ja niissä on valvonta.  
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Varo muuta liikennettä pihoilla ja teiden sekä pyöräteiden ylityksissä!! 

WC 
WC on kilpailukeskuksessa ja lähtökynnyksellä. 

Ensiapu 
Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa infon vieressä. 

Kahvila 
Ei ole kilpailukeskuksessa 

Seurateltat 
Ei ole mahdollisuutta pystyttää kilpailukeskuksessa 

Paikoitus 
Paikoitus sijaitsee Tapiolan Urheilupuistossa 

Paikoituksesta on 1,2 km kilpailukeskukseen ja seuraa valkoista viitoitusta (Essu-nauha). Viitoitus lähtee 

Metro-Areenan eteläpuolelta. Matkalla on lähtökynnys katsastussarjoille. 

Muksula 
Muksulaa ei ole järjestetty mutta kilpailukeskuksessa koulun pihalla on leikkipaikkoja 

Pesupaikka 
Ei ole järjestetty 



Kilpailuohje 5/2021 

Varusteiden myynti 
Paikalla on varustemyynti, Suunnistajan Kauppa 

Jätteiden käsittely 
Kilpailukeskusalueella on jätteitä varten keräyspisteitä. Ole ystävällinen, älä roskaa luontoa. 

Lähtöjärjestys  
Lähtöajat ovat nähtävissä internetissä www.espoonsuunta.fi / kilpailut 4.5.alkaen. 

Löytötavarat 
Toimitetaan infoon. Kilpailun jälkeen löytötavaroita voi kysellä kilpailunjohtajalta 

 

KORONATURVALLISUUDEN VIISI KÄSKYÄ:  
 

1. Vältä turhaa kontakteja muiden kilpailijoiden kanssa  

2. Tule lähtöalueelle vasta juuri ennen omaa lähtöä  

3. Jos turvavälit eivät pysy, käytä maskia  

4. Maalialueella jaetaan suorituksen päätyttyä maskeja, käytä niitä tai ota omasi!  

5. Maalialueelta on tuloksen saatuaan poistuttava mahdollisimman pian takaisin parkkialueelle 

Yhteydenotot:  
Kilpailun pääsihteeri 

Kari-Pekka Seppänen 

karipekka.seppanen@espoonsuunta.fi 

 

Tervetuloa eSprintiin ja nuorten katsastuskilpailuun!! 

Espoon Suunta ry 
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Yhdessä: 

 

 

 

 

 

 


