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Kilpailuohje – eNight 7.-8.8.2021, Espoo 

 

Yleistä: 
eNight on nuorten oma viestisuunnistuskilpailu, jossa on sarjat HD14, H/D20 ja D20. Osuudet ovat vaativuudeltaan 

eritasoisia ja ohjeellinen taitotaso on ilmoitettu kilpailuohjeissa. Molemmissa viesteissä on käytössä ns. parallel-

osuus jolle joukkue voi asettaa 1-3 suunnistajaa. 

 

Kilpailun vastuuhenkilöt: 
Kilpailunjohtaja   Sanna Tervakangas, puh. 040 5366966 

Ratamestariryhmä  Maria Määttänen, Mikko Tervakangas, Simo Martomaa 

    

Tulospalvelu   Pietari Hyvärinen, Ville Kokkila 

Valvoja   Atte Lahtinen, HS 

Tiedottaja   Kari-Pekka Seppänen, puh. 044 0806943 

Tuomarineuvoston puheenjohtaja Aleksi Leskinen, Lynx 

Tuomarineuvoston jäsenet  NN 

   NN 

 

 

Kilpailusäännöt: 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjien ohjeita. Erillinen koronaohje 
julkaistaan kisasivuilla. 
 
Huomioikaa myös, että lauantaina 7.8. ennen kilpailun alkua ei kilpailijoiden eikä heidän 
huoltajiensa ja valmentajiensa ole sallittua liikkua Espoon keskuspuiston alueella. Lisäksi 
Puolarmaarin niittyalueella on kiellettyjä alueita, jotka on merkitty kilpailukeskuksen karttaan. 
 

Tapahtumapaikka ja pysäköinti: 
Kilpailukeskus on osoitteessa Puolarinportti 1, Espoo. Opastus pysäköintiin on Puolarintieltä. 
Pysäköinti tapahtuu kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä ja vara-alueena pysäköinnille 
toimivat Puolarmaarin ulkoilualueen pysäköintialueet. 
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Kilpailutoimisto / INFO: 
Kilpailunumerot jaetaan joukkueittain INFOsta. INFO sijaitsee majoitusalueella. Info aukeaa la 7.8. 
klo 16:00. 
 

Kartta: 
Kaikissa sarjoissa käytetään hyvälaatuista tulostekarttaa. Mittakaava on 1:10000 ja käyräväli 5m. 
Kartta on päivitetty 7/2021. Kartan koko on A4. Kartat ovat muovisuojuksessa. Rastimääritteet on 
painettu karttaan. Rastien koodit ovat tilan vähäisyyden vuoksi vain määritteissä, ei rastinumeron 
perässä.  
 
HUOM! Ratapainatuksen violetti väri erottuu hieman heikosti keltaisen ja oliivinvihreän värin 
päältä. Tämä kannattaa huomioida erityisesti kilpailukeskuksen läheisyydessä, jossa näitä värejä 
kartassa on eniten.  
 

Maasto: 
Tämänvuotinen eNight kilpaillaan Puolarmaarin metsä- ja puistoalueilla Espoon Keskuspuistossa. 
Kyseessä on pääosin hyväkulkuinen avokalliomaasto, jossa on runsas polku- ja tieverkosto. 
 

Radat ja osuuspituudet: 
Osuuspituuksiin sisältyy viitoitusta noin 500 m. K-viitoitus on merkitty valkoisella muovinauhalla. 
 
Kaikissa sarjoissa käytetään yhteislähtöä. 
 
HD14, lähtö 7.8.2021 klo 18:00. Hajonta osuuksilla 1 ja 4. 

Osuus Taitotaso Pituus (km) Valoisuus Ihanneaika 

(min) 

Vaihtoaika 

1 14 3,3 Valoisa 20 18:20 

2 12 2,8 Valoisa 20 18:40 

3 (parallel) 12 2,8 Valoisa 20 19:00 

4 14 3,3 Valoisa 20 19:20 

  12,2  80  

 
HD20, lähtö 8.8.2021 klo 03:30. Auringonnousu klo 5:18. Hajonta osuuksilla 1,2,3 ja 5. 

Osuus Taitotaso Pituus (km) Valoisuus Ihanneaika 

(min) 

Vaihtoaika 

1 20 6,1 Pimeä 45 4:15 

2 20 6,1 Pimeä/hämärä 45 5:00 

3  16 5,2 Hämärä/valoisa 35 5:35 

4 (parallel) 14 3,9 Valoisa 20 5:55 

5 18 7,2 Valoisa 50 6:45 

  28,5  195  
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D20, lähtö 8.8.2021 klo 04:30. Auringonnousu klo 5:18. Hajonta osuuksilla 1 ja 3. 

Osuus Taitotaso Pituus (km) Valoisuus Ihanneaika 

(min) 

Vaihtoaika 

1 20 6,0 Pimeä/hämärä 45 5:15 

2 (parallel) 14 3,8 Hämärä/valoisa 25 5:40 

3 18 6,3 Valoisa 45 6:25 

  16,1  115  

 

Parallel-osuudet: 
Viestissä on käytössä ns. parallel-osuus, jossa edellisen osuuden juoksija lähettää matkaan 1-3 juoksijaa. 

Parallel-osuudelta ensimmäisenä vaihtoon tuleva lähettää seuraavan osuuden juoksijan matkaan. Katso 

tarkemmat ohjeistukset parallel-osuudelle kilpailuohjeiden kohdasta ”Erityisohjeet parallel-osuudelle”. 

 

Lähtö: 
Lähtö tapahtuu kilpailukeskuksesta. Sisäänkirjautuminen lähtöön alkaa 30 minuuttia ennen lähtöä 
ja päättyy 5 minuuttia ennen lähtöä. 
 
Sisäänkirjautumisen ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtöalueelle. Toimitsijat ohjeistavat 
kilpailijat lähdössä riveihin. Kartat jaetaan kilpailijalle käteen. Lähtö videoidaan. Varaslähdön 
ottanut joukkue hylätään. 
 
HD14-sarja: Kartan saa avata 1 min ennen lähtöä lähtötoimitsijoiden antaessa siihen luvan. 
HD20 ja D20-sarjat: Karttaa ei saa avata ennen lähtöä. Lähtö tapahtuu toimitsijoiden ohjeiden 
mukaisesti.  
 

Vaihto: 
Kilpailijat kulkevat vaihtoalueelle sisäänkirjautumisen kautta. Ole ajoissa paikalla! 
Kilpailijat saapuvat vaihtoon viimeiseltä rastilta viitoitusta pitkin. Kaikilla osuuksilla suoritetaan 
leimaus maali/vaihtoviivalla. Leimauksen jälkeen kilpailija luovuttaa karttansa maalitoimitsijalle ja 
jatkaa sen jälkeen karttatelineelle, josta hän ottaa oman kilpailunumeronsa mukaisen kartan ja vie 
sen vaihtopuomilla odottavalle oman joukkueen seuraavan osuuden juoksijalle. Jos joku on 
ottanut joukkueesi kartan niin ilmoita siitä vaihtotoimitsijalle. 
 

Erityisohjeet parallel-osuudelle: 
Parallel-osuutta edeltävä osuuden juoksija (HD14-sarjassa 2. osuus, H/D18-sarjassa 3.osuus ja D18-
sarjassa 1. osuus) ottaa karttatelineestä kaikki parallel-osuuden kartat (kartat on nidottu yhteen). 
Juoksija antaa kaikki kartat vaihtopuomilla odottavalle yhdelle parallel-osuuden juoksijalle. Muut 
parallel-osuuden juoksijat odottavat hieman kauempana vaihtopuomista. Kartat saanut parallel-
osuuden juoksija jakaa kartat joukkueensa muille saman osuuden juoksijoille. Mahdolliset 
ylimääräiset kartat jätetään vaihtopuomin läheisyydessä olevaan laatikkoon. Ensimmäinen 
vaihtoon tuleva parallel-osuuden juoksija lähettää matkaan seuraavan osuuden juoksijan. 
Myöhemmin maaliin tulevat parallel-osuuden juoksijat näkevät karttatelineeltä, että seuraava 
osuus on jo lähtenyt matkaan ja siten he voivat siirtyä suoraan leimantarkastukseen. Vain 
ensimmäisenä parallel-osuudelta tulevan juoksijan aika vaikuttaa joukkueen kokonaisaikaan. 
Mikäli ensimmäisenä parallel-osuudelta tulevan juoksijan suoritus joudutaan hylkäämään, niin 
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silloin joukkueen suoritus hylätään, vaikka muilla parallel-osuuden juoksijoilla olisikin hyväksytty 
suoritus. Jos toisena tai kolmantena vaihtoon tulevan parallel-osuuden suoritus hylätään, niin 
joukkue saa silti hyväksytyn suorituksen. 
 

Maali: 
Maaliin tulijat leimaavat maaliviivan jälkeen olevalla leimasimella. Loppukiritaisteluissa sijoitus 
ratkaistaan maaliviivan ylityksestä ja tiukoissa tilanteissa ratkaisun tekee maalituomari. Maali 
suljetaan HD14-viestin osalta la 7.8 klo 21 ja HD20 ja D20 viestien osalta su 8.8 klo 10:00. 
 

Keskeyttäneet: 
Keskeyttäneiden kilpailijoiden tulee ilmoittautua maalissa. 
 

Uusintalähtö: 
Uusintalähtö HD14 sarjan osalta noin klo 19:45 ja HD20 ja D20 sarjojen osalta 8.8 noin klo 07:54 
niille juoksijoille, jotka eivät ole tähän mennessä vielä päässeet lähtemään metsään. Uusintalähtö 
tapahtuu toimitsijoiden antamien ohjeiden mukaisesti. 
 

Kilpailunumerot: 
Kaikilla osuuksilla käytetään kilpailunumeroita. Kilpailunumerot ovat saatavilla joukkueittain 
INFOsta. Omat hakaneulat. 
 

Emit-numeron tarkastus: 
Tarkista että Emit-korttisi numero on siinä oikein. Virheellinen Emit-numero on vaihdettava 
infossa ennen lähtöpaikalle siirtymistä. Väärällä Emit-numerolla maaliin leimauksesta seuraa 
hylkäys. Huom. Sama juoksija voi käyttää samaa emit-korttia sekä HD14-viestissä että jommassa 
kummassa 20-sarjan viestissä. 
 

Emit-kortin lainaus: 
Järjestäjä on varannut vuokrakortin kaikille, joiden Emit-numeroa ei ole ilmoitettu 
ilmoittautumisen yhteydessä. Kortin saa noutaa infosta, vuokra 5 euroa. Vuokrakortti on 
ehdottomasti palautettava maaliin tai infoon kilpailun jälkeen. Kadonneesta kortista peritään 70 
euroa. 
 

Emit-kortin toiminnan tarkistus kilpailukeskuksessa: 
Kilpailukeskuksessa 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. 
 

Emit-tarkastusliuskat 
Saatavilla sisäänkirjautumisen yhteydessä. 
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Rastit: 
Mallirasti ovat nähtävänä kilpailukeskuksessa. 
 

Kielletyt alueet: 
Tonttialueille meno on kielletty. Lisäksi karttaan on merkitty kielletyiksi alueiksi herkkiä 
luontoalueita sekä peltoja. Epäselvissä kohdissa on kielletyt alueet merkitty puna-keltaisella STOP-
nauhalla. Noudattakaa kiellettyjä alueita. 
 

Yleisörasti: 
Yleisörasti on jokaisella osuudella. 

 

GPS-laitteet: 
GPS-seurantaan valitut joukkueet ilmoitetaan kilpailun nettisivuilla 7.8 mennessä. Järjestäjä varaa 
oikeuden vaihtaa GPS-seurattavia joukkueita kilpailun aikana. GPS-seuranta on käytössä HD14-
sarjassa ankkuriosuudella HD20 ja D20 sarjoissa jokaisella osuudella. Parallel-osuudella GPS-
laitteita on vain yhdelle juoksijalle. GPS-laitteet jaetaan vaihtoalueelle sisäänkirjautumisen 
yhteydessä ja palautetaan samaan paikkaan oman osuuden jälkeen. GPS-laitteille on tarjolla 
kantoliivejä, mutta myös omaa kantoliiviä on mahdollista käyttää. Huom! HD14-sarjalainen voi 
halutessaan kieltäytyä GPS-laitteen käytöstä, mutta toki toivomme, että kaikki nimetyt joukkueet 
käyttävät laitetta ja saavat siten hyvää kokemusta isompiin kilpailuihin. 
 

GPS-seuranta kisan aikana 
GPS-seuranta toteutetaan kisan aikana twitch-TV linkin kautta. Kilpailijat ja huoltajat saavat seurata lähetystä 
kisan aikana, mutta paras suoritus tulee varmasti sillä, että keskittyy omaan tulevaan suunnistussuoritukseen! 
 
Kilpailun jälkeen kisasivuille tulee linkit GPS-seurantojen jälkikäteen katsomista varten. 
 

Juoksujärjestykset: 
Juoksujärjestys ilmoitetaan kilpailun nettisivuilla olevan kaavakkeen avulla 6.8. klo 24 mennessä. 
Tämän jälkeen tulevat muutokset tehdään kilpailupaikalla infossa. 
 

Lähtöluettelo: 
Lähtöluettelo on nähtävillä kilpailun nettisivuilla 5.8. illalla.  
 

Tulokset: 
Online-seurannan linkki tulee kilpailun nettisivuille.  
 

Palkinnot: 
Palkinnot jaetaan voittajajoukkueille pian maalin tulon jälkeen. Seuratkaa kuulutuksia tarkempien 
ohjeiden saamista varten. 
 

WC: 
Bajamajoja on kilpailukeskuksessa. 
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Pesu: 
Järjestäjä ei tarjoa pesumahdollisuutta. Espoon uimarannat löytyvät nettisivulta ulkoliikunta.fi  
 

Ensiapu: 
Ensiapupiste on maalissa. 
 

Seurateltat: 
Seuratelttojen pystytys järjestäjän ohjeiden mukaiselle alueelle 7.8. klo 16 jälkeen. Maastopohja 
on melko kovaa hiekkapohjaista maata. 
 

Varustemyynti: 
Suunnistajan Kaupan myyntipiste on paikalla lauantaina HD14-viestin aikana. 
 

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

Löytötavarat: 
Toimitetaan infoon. Kilpailun jälkeen löytötavaroita voi kysellä tiedottajalta. 

 
 

Espoon Suunta toivottaa kilpailuonnea ja rastien löytämisen iloa! 
 
 

 

 

 


