
KILPAILUOHJEET         

 

Pyöräsuunnistuksen Suomen Cup -finaali, sprintti ja keskimatka 

Mustavuoren laskettelukeskus, Tampere, su 19.9.2021 alkaen klo 10 
 
Lisätty ohje GPS-seurannasta to 16.9. 
 
Säännöt 
Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita. 
 
Terveysturvallisuus 
Saavu paikalle vain terveenä, noudata hyvää käsihygieniaa ja tutustu ohjeisiin lukemalla kisasivuilta löytyvä 
terveysturvallisuusohje. 
 
Kilpailukeskus 
Kilpailukeskus sijaitsee Mustavuoren laskettelukeskuksessa ja sinne saavutaan Nokiantietä pitkin. Navigointiosoite on 
Nokiantie 150, 33330 Tampere. Pysäköintialueena toimii laskettelukeskuksen parkkipaikka. 
 
Info 
Info sijaitsee kilpailukeskuksessa ja palvelutiski on ulkona katoksessa. Jonotus tapahtuu väljästi turvavälit säilyttäen ja 
kasvomaskin käyttöä suositellaan. 
 
Kilpailumateriaali 
Kilpailussa käytetään emiTag-leimausjärjestelmää. emiTag-kortin numero ilmoitetaan IRMA-järjestelmän kautta. 
Numeron ilmoittamatta jättäneille järjestäjä varaa vuokrakortin, jonka saa infosta hintaan 5€/kilpailu, 10€/molemmat 
kilpailut. Maksu tapahtuu MobilePayllä (14036 / Tampereen Fillarirastit) tai tilisiirtona (FI72 5730 7320 0482 76). 
Maksuvaihtoehtoina käyvät myös Eazybreak, SmartumPay, Edenred, ePassi sekä vastaavat liikuntasetelit. Pyritään 
välttämään käteisen käyttöä. Kadonneesta vuokra-emiTagista veloitetaan 95€. Kilpailijan tulee tarkistaa emiTag-
korttinsa numero lähtölistasta ja ilmoittaa mahdollisista virheistä tai muutoksista. Ilmoittautumisajan jälkeen 
tehdyistä muutoksista veloitamme 5€. Kilpailija on itse vastuussa emiTag-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. Samasta yhteydestä 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 niin, että leimaus vauhdista on mahdollista. 
Leimasimet on kiinnitetty nippusiteillä 30mm paksuun muovitolppaan ja rastilippu sijaitsee leimasimen alapuolella. 
 
Lähtö 
Ensimmäinen kilpailijan lähtö on sprintissä klo 10.00 ja keskimatkalla klo 13:00. Lähtöön on matkaa sprintissä 2,6km ja 
keskimatkalla 4,4km. Infosta saa opaskarttoja lähtöön. Reittiä lähtöön ei ole viitoitettu. Älä poikkea opaskarttaan 
merkityltä reitiltä. Verryttely tapahtuu lähtöön vievällä reitillä. Lähdöistä ei ole varustekuljetusta kilpailukeskukseen. 
 
 
Lähtö tapahtuu seuraavasti: 
• 4 min ennen lähtöä kutsutaan lähtöruutuun / luetaan kilpailija sisään 
• 3 min nollataan emitag-kortti 
• 2 min H/D11-sarjat saavat kilpailukartan 
• 1 min kilpailija saa ottaa kilpailukartan (poislukien H/D11-sarjat) 
 
 
 

https://www.fillarirastit.com/wp-content/uploads/2021/09/Terveysturvallisuus_Mustavuori_2021.pdf
https://goo.gl/maps/8S1JpNSS86BisbYz8


 
 
 
 
GPS-seuranta 
Kaikille H/D21- ja H/D20-sarjojen osanottajille tulee molemmissa kilpailuissa pakollinen GPS-paikannin. Laite 
kuljetetaan sille tarkoitetussa liivissä selän yläosassa. Järjestäjien tarjoaman liivin voi noutaa infosta ja palauttaa 
keskimatkan kilpailun jälkeen. Voit myös käyttää omaa liiviä. Itse GPS-paikannin jaetaan lähtöpaikalla. Saavu lähtöön 
riittävän ajoissa ja pue liivi valmiiksi kelin mukaisen ajoasun alle. GPS-paikannin kerätään pois sprintin maalissa ja 
jaetaan uudelleen keskimatkan lähdössä. 
 
Kilpailussa ei ole varsinaista karanteenia, mutta kyseisten sarjojen kilpailijoiden on siirryttävä lähtöviitoitukselle tai 
lähtöpaikalle ilman puhelinta tai muita kommunikointivälineitä sprintissä viimeistään klo 11:10 ja keskimatkalla klo 
14:05. ISTV-lähetyksen seuraaminen on kiellettyä ennen omaa suoritusta.  
 
Maali, itkumuuri 
Kilpailussa on kaksi maalia. Laskettelukeskuksen huoltorakennuksen alapuolella on varsinainen maali, jossa 
maalilinjalla ei leimata, vaan aika rekisteröityy automaattisesti linja ylitettäessä. Maaliviivan ylityksen jälkeen kilpailija 
jatkaa maalitoimihenkilöiden ohjaamana leimantarkistukseen, jossa emiTag-kortti luetaan. 
 
Sarjoilla H80, H75, D60, D65, H13, D13, H11 ja D11 on etämaali laskettelurinteen päällä. Huomioi, että tässä maalissa 
käytössä on maalileimaus. Maalissa leimataan siis FINISH-tunnuksella varustetulla langattomalla emiTag-leimasimalla 
normaalien rastien tapaan. Viimeiseltä rastilta ei ole viitoitusta etämaaliin, mutta paikka on erittäin selkeä 
laskettelurinteen huipulla. Etämaaliin saapumisen jälkeen kilpailija siirtyy rinteen päältä omaan tahtiin turvallisesti 
varsinaiseen maaliin, jossa emiTag-kortti luetaan. Toimi maalissa järjestäjien ohjeiden mukaan ja pidä etäisyyttä 
leimantarkistuksessa olevaan kilpailijaan. 
 
Vältä liikkumista leimantarkistuksen lähellä ennen tai jälkeen suorituksen emiTag-kortin kanssa ajanottojärjestelmän 
häiriöiden välttämiseksi. Maali suljetaan viimeisen kilpailijan maaliintulon jälkeen tai viimeistään klo 16.00. 
Keskeyttäneet tulevat leimantarkistuksen kautta maastosta pois ja ilmoittavat keskeyttämisestään toimitsijoille. 
Itkumuuri sijaitsee leimantarkistuksen yhteydessä. 
 
Kartta 
Kartan koko on sprintissä A4 ja keskimatkalla A3+A4. Mittakaava on molemmissa kilpailuissa 1:7500 ja käyräväli 5m. 
Useimmilla radoilla on molemmissa kilpailuissa kartanvaihto. Molemmat kartat jaetaan lähdössä yhteen nidottuina. 
Rata jatkuu loppuvan kartan viimeiseltä rastilta seuraavalla kartalla K-pisteellä ja juoksevalla numeroinnilla. 
Tulostekartta 9/2021. Rastimääritteitä ei ole, rastin tunnus on rastinumeron perässä. 
 
 
Kilpailumaastossa ja kartassa on erityishuomiota ansaitsevia kohtia: 
 

1) Lähellä kilpailukeskusta on muinaismuistolailla suojeltu linnoitusalue, jonka taistelu- ja yhdyshautoja 
ei saa missään tapauksessa ylittää muualta kuin siltoja pitkin. Kilpailun maastonkäyttölupa ja 
järjestäminen perustuu tämän ohjeen noudattamiseen, joten kunnioitetaan sääntöä kirjaimellisesti, 
eikä oiota alueella hautojen yli. Sillattomia paikkoja on myös selvyyden vuoksi nauhoitettu maastoon 
kielletyn alueen nauhalla. 

 
Alla on esimerkki alueesta: 
- taisteluhaudat on merkitty kilpailukarttaan violetilla kielletyn kohteen merkillä ja ainoastaan 

siltojen kohdilta voi kulkea – esimerkit alla punaisilla (kielletty) ja vihreillä (sallittu) nuolilla 
 
 

                 



 
 

 

2) Kilpailualueella on kiellettyjä teitä ja pakollisia ylitys-/alituspaikkoja. Kiellettyjä teitä ei ole merkitty 

”sahalaitasymbolilla”, vaan yhtenäisellä kielletyn kohteen merkillä, jotta viereiset sallitut pyörätiet 

erottuvat selkeästi. Tienylityksissä on liikenteenvalvojat ja oranssit merkkitolpat, joiden välistä ylitys 

on sallittu. Rastiväliviivat on ohjeista poiketen selvyyden vuoksi ohjattu pakollisten ylitysten/alitusten 

kautta. 

Esimerkki: 
 

 
 

Kielletyt alueet 
Pihapiirien lisäksi karttaan on merkitty kielletyn alueen merkillä alueita, joita ei saa käyttää. Lisäksi alueen suuremmat 
kadut ja tiet ovat kiellettyjä. Noudattakaa varovaisuutta ja liikennesääntöjä, 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, kartan koko ja kartanvaihdot 
 

Sarja sprintti rasteja kartanvaihto kartta keskimatka rasteja kartanvaihto kartta  

H21 5,2/7,0 17 1 A4 11,5/17,3 32 1 A3+A4  

H20 4,9/6,5 15 1 A4 9,6/13,2 28 1 A3+A4  

H17 4,9/6,5 15 1 A4 9,6/13,2 28 1 A3+A4  

H15 3,8/5,1 11 1 A4 8,9/12,1 21 1 A3+A4  

H13 3,7/5,0 9  A4 4,2/5,9 9 1 A4  

H11 3,1/4,1 7  A4 3,4/4,8 7 1 A4  

H35 5,0/6,6 15 1 A4 9,7/13,4 28 1 A3+A4  

H40 5,0/6,6 15 1 A4 9,7/13,4 28 1 A3+A4  

H45 5,0/6,6 15 1 A4 9,7/13,4 28 1 A3+A4  

H50 4,6/6,1 13 1 A4 9,1/12,5 24 1 A3+A4  

H55 4,6/6,1 13 1 A4 9,1/12,5 24 1 A3+A4  

H60 3,8/5,1 11 1 A4 8,9/12,1 21 1 A3+A4  

H65 3,8/5,1 11 1 A4 8,9/12,1 21 1 A3+A4  

H70 3,7/5,0 10 1 A4 5,4/7,5 12 1 A4  

H75 3,7/5,0 9  A4 4,2/5,9 9 1 A4  

H80 3,1/4,1 7  A4 3,4/4,8 7 1 A4  

          

D21 4,9/6,5 15 1 A4 9,6/13,2 28 1 A3+A4  

D20 4,6/6,1 13 1 A4 9,1/12,5 24 1 A3+A4  

D17 4,6/6,1 13 1 A4 9,1/12,5 24 1 A3+A4  

D15 3,7/5,0 10 1 A4 5,4/7,5 12 1 A4  

D13 3,7/5,0 9  A4 4,2/5,9 9 1 A4  

D11 3,1/4,1 7  A4 3,4/4,8 7 1 A4  

D35 3,8/5,1 11 1 A4 8,9/12,1 21 1 A3+A4  

D40 3,8/5,1 11 1 A4 8,9/12,1 21 1 A3+A4  

D45 3,7/5,0 10 1 A4 5,4/7,5 12 1 A4  

D50 3,7/5,0 10 1 A4 5,4/7,5 12 1 A4  

D55 3,7/5,0 10 1 A4 5,4/7,5 12 1 A4  

D60 3,7/5,0 9  A4 4,2/5,9 9 1 A4  

D65 3,7/5,0 9  A4 4,2/5,9 9 1 A4  



 
 
 
 
 
Kuntosuunnistus: 
Kuntosuunnistuksen lähdöt tapahtuvat klo 13-14 -välillä. Kuntosuunnistuksessa on tarjolla kaksi eri rata- ja 
taitotasovaihtoehtoa: A-rata 13km ja B-rata 7km. Kuntosuunnistus toteutetaan omatoimiperiaatteella ilman emiTag-
ajanottoa. Osallistujat lähtevät maastoon kilpasarjojen lähdön läheisyydestä, jonne on matkaa kilpailukeskuksesta 
4,4km. Infosta saa opaskarttoja lähtöön. 
 
Ilmoittautuminen kuntosuunnistukseen tapahtuu kilpailukeskuksen infossa. Kuntosuunnistuksen maksu on 10€/kartta. 
Maksaa voi MobilePayllä (toimipaikka 14036) tai tilisiirtona (FI72 5730 7320 0482 76). Maksuvaihtoehtoina käyvät 
myös Eazybreak, SmartumPay, Edenred ja ePassi tai käteinen tasarahalla. 
 
WC, peseytyminen ja kahvilaravintola 
WC:t löytyvät kilpailukeskuksesta. Lähtöpaikoilla ei ole WC:tä. Kahvilaravintola Bistro Mustavuori palvelee kilpailijoita 
kisapäivän aikana. Kilpailukeskuksessa ei ole pukeutumistiloja tai peseytymismahdollisuutta. Sisätilaa on hyvin 
rajoitetusti tarjolla ravintolan yhteydessä. 
 
Ensiapu 
Ensiaputarpeet löytyvät ja ensiapua saa kilpailukeskuksen infon yhteydessä. Keskuksessa on jatkuva valmius kuljettaa 
loukkaantunut TAYS Acuta ensiapuun (Ensitie 8, 33520 Tampere, päivystysapunumero 116 117). Kilpailija on 
velvollinen hätätilanteessa auttamaan kanssakilpailijaa. 
 
Palkinnot ja tulokset 
Sarjojen voittajille jaetaan palkinnot kahden kilpailun yhteistuloksen perusteella. Palkinnot noudetaan tulosten 
selvittyä infosta. Pyöräsuunnistuksen Suomen Cup -kilpailusarjan voittajien palkinnot jaetaan H/D21 ja H/D20 -sarjoille 
kilpailun päätteeksi. Muut cup-voittajat voivat noutaa palkinnon infosta yhteispisteiden valmistuttua. 
 
Kilpailumaasto ja turvallisuus 
Kilpailijoiden on huomioitava, että alueella ja maastossa liikkuu myös muita ulkoilijoita. Kohdattaessa on noudatettava 
varovaisuutta ja liikennesääntöjä (väistä oikealta tulevaa, vastaantulevan kohtaaminen oikealta). Kypärän käyttö on 
pakollista. Maastossa on myös järjestäjiä opastamassa ja varoittamassa vilkkaimmissa risteyskohdissa. 
 
Juomarastit 
Ei ole. 
 
Pyörien pesu 
Mustavuori Bike Parkin pyöräpesupaikka maalin läheisyydessä. 
 
Tuomarineuvosto 
Pasi Martikainen, IPR, pj 
Lea Pirttilä, OH 
Ismo Raitanen, TP 
 
Toimihenkilöitä 
Kilpailun johtaja: Mika Häkkinen, 040 7459032 
Turvallisuusvastaava: Timo Mustikkamaa, 040 1272733 
Lähtö: Ilkka Nurminen 
Maali: Raino Pesu 
Tulospalvelu: Keijo Viilo / TP 
Info: Riikka Häkkinen 
Ratamestari: Mika Häkkinen 
Ratavalvoja: Markku Rissanen / TP 
Tiedottaja: Mika Häkkinen, 040 7459032, mika@hiiltomiehet.com  
 
 
Tervetuloa! 
Epilän Esa ja Hiiltomiehet 

mailto:mika@hiiltomiehet.com

