
KILPAILUOHJEET: KANSALLINEN PYÖRÄSUUNNISTUS- ja WRE-KILPAILU, SPRINTTI+KESKIMATKA
(In English below)

Lauantai 27.5.2017 klo 11
Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton ja IOF:n sääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita.

Toimihenkilöitä
Kilpailun johtaja: Jari Kaaja, puh. 050-5979392
Ratamestari: Mika Häkkinen puh. 040-7459032, lyhyet radat Katri Niittymäki, puh. 050-3364273
WRE-valvoja: Max Lindfors, puh. 050-4837445
Ratavalvoja: Mika Rantala, puh. 040-8412688
Tiedottaja: Ilkka Nurminen puh. 050-5389505, sähköposti ilkka.nurminen@kolumbus.fi

Tuomarineuvosto:
Heikki Peltonen, IPR; puheenjohtaja
Mika Tervala, RaVa
Olli Savikko, TarpSu

Kilpailumateriaali
Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Emit-tarkistuslipukkeita on saatavana lähdössä. Emit-kortin
vuokra on 6 €, vuokratun kortin saa noutaa infosta ja kortti palautetaan maalitoimihenkilöille. Kadonneesta
lainakortista veloitetaan 60 euroa. Kilpailijan tulee tarkistaa Emit-korttinsa numero lähtölistasta ja ilmoittaa
mahdollisista virheistä tai muutoksista infoon. Kilpailija on itse vastuussa Emit-kilpailukorttinsa toimivuudesta ja
siitä, että käyttää lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Kortin numeroa ei tarkisteta lähdössä. Väärällä
kortilla kilpaileminen johtaa hylkäykseen.

Kilpailunumerot ovat käytössä ja ne noudetaan infon luota ennen kisan alkua. Infosta löytyy myös narua tai
nippusiteitä numeron kiinnitykseen. Sama numero on käytössä molemmilla matkoilla. Numerot kiinnitetään
näkyvästi pyörän ohjaustankoon/etuosaan. Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä numerosta veloitetaan
20€.

Rastit
Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa. Rastit sijaitsevat uran vierellä. Leimasimet on kiinnitetty
pystysentoon.

Lähtö
Ensimmäinen sprintin lähtö on klo 11.00 ja keskimatkan lähtö klo 14.00. Sprintin lähtöpaikka on
kilpailukeskuksessa. Keskimatkan lähtö sijaitsee kilpailukeskusaukion länsilaidassa.

Lähtö tapahtuu seuraavasti:
• 4 min ennen lähtöä kutsutaan lähtöruutuun
• 3 min nollataan Emit-kortti
• 2 min kilpailija voi tutustua mallikarttaan, H/D11-sarjat saavat kilpailukartan
• 1 min kilpailija saa ottaa kilpailukartan (poislukien H/D11-sarjat)

Maali, itkumuuri
Kaikissa sarjoissa on sama maali, jossa on maalileimasin. Maalileimasimelta kilpailija jatkaa
leimantarkistukseen, jossa emit-kortti luetaan.
Sprinttikilpailun maali suljetaan viimeisen kilpailijan maaliintulon jälkeen tai viimeistään klo 13.30.
Keskimatkan maali suljetaan viimeisen kilpailijan maaliintulon jälkeen tai viimeistään klo 17.00.
Keskeyttäneet tulevat leimantarkistuksen kautta maastosta pois ja ilmoittavat keskeyttämisestään toimitsijoille.
Itkumuuri sijaitsee kilpailukeskuksessa leimantarkistuksen yhteydessä.

Kartta
Kartta on kaikilla sarjoilla sekä sprintissä että keskimatkalla A4-kokoinen. Mittakaava sprintissä on 1:7 500 ja
keskimatkalla 1:10 000, käyräväli 5 m. Keskimatkalla pisimmillä radoilla on kaksi kartanvaihtoa ja sprintissä
yksi kartanvaihto. Kaikki kartat jaetaan lähdössä. Rata jatkuu loppuvan kartan viimeiseltä rastilta seuraavalla
kartalla K-pisteellä ja uudella numeroinnilla 1-rastista alkaen (kartat numeroitu: 1-2-3). Tulostekartta 5/2017.
Rastimääritteitä ei ole, rastin tunnus on rastinumeron perässä.

Kielletyt alueet
Pihapiirien lisäksi karttaan on merkitty kielletyn alueen tai kielletyn kulku-uran merkillä alueita, joita ei saa
käyttää. Kilpailualue on suosittua ulkoilualuetta. Noudattakaa varovaisuutta ja huomioikaa muut maastossa
liikkujat.



Oikominen
Kilpailumaastossa edetään karttaan merkittyjä reittejä pitkin, mutta oikominen on sallittua pl. karttamerkein tai
muutoin kielletyn alueen merkillä merkityillä alueilla.

Sarjat, matkat (suora/optimi), rastien lukumäärä ja kartanvaihdot

Sarja sprintti rasteja kartanvaihto,
kpl keskimatka rasteja kartanvaihto,

kpl
H21 4,9/7,2 14 1 11,8/17,8 19 2
H20 4,4/5,5 13 1 10,6/14,7 15 2
H17 4,4/5,5 13 1 10,6/14,7 15 2
H15 2,9/4,0 9 7,3/10,0 11
H13 3,2/4,0 7 5,9/7,9 8
H11 2,5/3,2 5 3,6/4,5 6
H35 4,4/5,5 13 1 10,6/14,7 15 2
H40 4,4/5,5 13 1 10,6/14,7 15 2
H45 3,6/4,5 10 1 10,1/13,6 15 2
H50 3,6/4,5 10 1 10,1/13,6 15 2
H55 2,9/4,0 9 7,3/10,0 11
H60 2,9/4,0 9 7,3/10,0 11
H65 3,2/4,0 7 5,9/7,9 8
H70 2,8/3,6 6 5,2/6,8 7
H75 2,8/3,6 6 5,2/6,8 7
H80
D21 4,4/5,5 13 1 10,6/14,7 15 2
D20 3,6/4,5 10 1 10,1/13,6 15 2
D17 3,6/4,5 10 1 10,1/13,6 15 2
D15 3,2/4,0 7 5,9/7,9 8
D13 2,8/3,6 6 5,2/6,8 7
D11 2,5/3,2 5 3,6/4,5 6
D35 2,9/4,0 9 7,3/10,0 11
D40 2,9/4,0 9 7,3/10,0 11
D45 2,9/4,0 9 7,3/10,0 11
D50 3,2/4,0 7 5,9/7,9 8
D55 3,2/4,0 7 5,9/7,9 8
D60 2,8/3,6 6 5,2/6,8 7
D65 2,8/3,6 6 5,2/6,8 7
KUNTOA 4,9/7,2 14 1
KUNTOB 3,2/4,0 7

Kuntosuunnistus:
Mahdollisuus kuntosuunnistukseen klo 13.00-14.00 välisenä aikana. Kuntosuunnistus ei edellytä lisenssiä.
Kuntosuunnistuksen maksu 10 €/kartta. Kypärän käyttö on pakollista.

WC, peseytyminen ja kahvio
WC:t ovat hiihtokeskuksen pihalla erillisessä rakennuksessa. Lähtöpaikoilla ei ole WC:tä. Kahvio löytyy
hiihtokeskuksen pihalta. Tarjolla on keittolounas 7€ hintaan kilpailujen välillä. Kilpailukeskuksessa ei ole
peseytymismahdollisuutta. Sisätilaa on rajallinen määrä.

Ensiapu
Lähin päivystävä terveysasema on Valkeakosken aluesairaala (Salonkatu 24, 37600 Valkeakoski, puh. 03-
311 67260). Infossa on ensiaputarvikkeita.

Palkinnot ja tulokset
Palkinnot jaetaan molempien kilpailujen yhteisaikojen perusteella.
Jaettavien palkintojen määrä riippuu sarjaan ilmoittautuneiden määrästä ja se selviää ilmoitustaululta.



WRE-sarjojen H/D21 palkinnot jaetaan kuulutuksen mukaan kokonaistulosten selvittyä. Muiden sarjojen
palkinnot voi noutaa infosta kokonaistulosten selvittyä. Palkintoja ei lähetetä jälkikäteen. Tulokset ovat
nähtävillä ilmoitustaululla sekä kilpailujen jälkeen kisasivuilla www.fillarirastit.com.

Kilpailumaasto ja turvallisuus
Kilpailijoiden on huomioitava, että alueella liikkuu runsaasti myös muita ulkoilijoita. Alueella liikkuvia ulkoilijoita
varoitetaan tapahtumasta kyltein. Kohdattaessa on noudatettava varovaisuutta ja liikennesääntöjä (väistä
oikealta tulevaa, vastaantulevan kohtaaminen oikealta). Kypärän käyttö on pakollista.

Juomarastit
Ei ole.

Pyörien pesu Tervetuloa!
Ei ole. Hiiltomiehet

In English:

Competition instructions: National MTBO and WRE race, sprint and middle distance

Saturday 27.5.2017 11:00

The competition will take place following the competition rules of the Finnish Orienteering Federation, IOF and
the rules of the organizers.

Personnel
Competition manager: Jari Kaaja, puh. 050-5979392
Course planner: Mika Häkkinen 040-7459032, short courses Katri Niittymäki, puh. 050-3364273
WRE controller: Max Lindfors, puh. 050-4837445
Course controller: Mika Rantala, tel. 040-8412688
Information officer: Ilkka Nurminen tel. 050-5389505, email ilkka.nurminen@kolumbus.fi

Judge Council members:
Heikki Peltonen, IPR; chairman
Mika Tervala, RaVa
Olli Savikko, TarpSu

Competition materials
An Emit punching system is used during the race. Emit verification slips are available in the start. Emit card
rental fee is 6€, rental card can be picked up from the info and it is returned in finish. Missing card costs 60€.
Check carefully your Emit number from the start list. Inaccurate information must be corrected before the
competition in info. Competitor is responsible of starting with functional and right Emit card. Emit card number
is not checked in the start. Competitor with wrong Emit card will be disqualified.

Race numbers are in use and available close to info before the race start. You can also find number fixings from
info. Same number is in use in both races. Numbers are attached visible in the front part of the bike. Missing
number costs 20€.

Control points
Model control point is visible in competition center. Controls are placed beside the tracks and emit punches are
fixed in upright position.

Start
First sprint start is at 11:00 and middle distance start at 14:00. Sprint starting place is at competition center.
Middle distance starting place is at the west side of competition center arena.

Starting procedure:
• 4 min, call to start
• 3 min, resetting Emit-card
• 2 min, competitor can familiarize oneself to model map, H/D11 classes gets race map
• 1 min, competitor can take race map (except H/D11 classes)

Finish, Wailing Wall
All classes share the same finish. There is finish line punching in use. After punching at the finishing line the
competitor continues to the discharge point where the Emit card is checked. Sprint finish is closed after final



competitor arrival or latest at 13:30. Middle distance finish is closed after final competitor arrival or latest at
17:00. Competitors who drop out the race must come to the finishing line and let the staff at the finishing line
know about it. Wailing Wall is close to Emit discharge point.

Map
Map size is A4 for all classes in both distances. Scale is in sprint 1:7 500 and in middle distance 1:10 000,
contour interval of 5 m. In middle distance longer routes will have two map exchanges and in sprint one map
exchange. Next route will start with new numbering from control one. Maps are also numbered (1-2-3). All
maps are delivered in start. Printed map 5/2017. No control descriptions, control point code is marked after
control point order number.

Forbidden areas
There are some areas additionally to house yards marked as forbidden areas or forbidden tracks. Competition
area is popular recreational area. Please be careful and take into account also others outdoor exercisers.

Cutting
Marked routes are used in the competition, but cutting is allowed, except the forbidden areas/roads and house
yards.

Classes, disciplines (straight/optimal), control point count ja map exchanges

Class sprint controls map
exchanges middle controls map

exchanges
H21 4,9/7,2 14 1 11,8/17,8 19 2
H20 4,4/5,5 13 1 10,6/14,7 16 2
H17 4,4/5,5 13 1 10,6/14,7 16 2
H15 2,9/4,0 9 7,3/10,0 11
H13 3,2/4,0 7 5,9/7,9 8
H11 2,5/3,2 5 3,6/4,5 6
H35 4,4/5,5 13 1 10,6/14,7 16 2
H40 4,4/5,5 13 1 10,6/14,7 16 2
H45 3,6/4,5 10 1 10,1/13,6 15 2
H50 3,6/4,5 10 1 10,1/13,6 15 2
H55 2,9/4,0 9 7,3/10,0 11
H60 2,9/4,0 9 7,3/10,0 11
H65 3,2/4,0 7 5,9/7,9 8
H70 2,8/3,6 6 5,2/6,8 7
H75 2,8/3,6 6 5,2/6,8 7
H80
D21 4,4/5,5 13 1 10,6/14,7 16 2
D20 3,6/4,5 10 1 10,1/13,6 15 2
D17 3,6/4,5 10 1 10,1/13,6 15 2
D15 3,2/4,0 7 5,9/7,9 8
D13 2,8/3,6 6 5,2/6,8 7
D11 2,5/3,2 5 3,6/4,5 6
D35 2,9/4,0 9 7,3/10,0 11
D40 2,9/4,0 9 7,3/10,0 11
D45 2,9/4,0 9 7,3/10,0 11
D50 3,2/4,0 7 5,9/7,9 8
D55 3,2/4,0 7 5,9/7,9 8
D60 2,8/3,6 6 5,2/6,8 7
D65 2,8/3,6 6 5,2/6,8 7
KUNTOA 4,9/7,2 14 1
KUNTOB 3,2/4,0 7



Condition orienteering
There is possibility for condition orienteering at 13.00-14.00. No license required. Condition orienteering fee is
10 €/map. Wearing a helmet is mandatory.

Toilets, wash up, cafeteria
Toilets can be found in competition center. There are no toilets in starting place. Cafeteria can be found from
competition center. There is also soup lunch with 7€ price available. There is no washing possibility and limited
room inside.

First aid
Nearest hospital is located in Valkeakoski (Salonkatu 24, 37600 Valkeakoski, puh. 03-311 67260). First aid
supplies can be found from info.

Prizes and results
Prizes are distributed based on overall result from both races. Number of prizes is based on competitor amount
and is visible on info board. WRE classes H/D21 distribution of prizes takes place according to the directions
from the announcer. Other classes’ prizes can be collected from info after results are ready. Prizes are not sent
over after the race. Results are visible in the result board and after the race in website www.fillarirastit.com.

Terrain and safety
There are plenty of outdoor exercisers in the terrain. Warning signs are also placed in the terrain. Please be
careful when coming across other competitor (move right, give away the ones coming from right). Wearing a
helmet is mandatory.

Control points with drink
No

Bike wash up place Welcome!
No Hiiltomiehet


