Inkoon kevätkilpailu:
Kansallinen keskimatkan suunnistuskilpailu
Västankvarnissa sunnuntaina 29.5.2022

KILPAILUOHJEET
Tämä on lopullinen, kilpailun verkkosivulla https://okraseborg.fi/vartavling-2022kevatkilpailu-2022/ lauantaina 28.5.2022 julkaistu versio kilpailuohjeista, joka on nähtävillä
myös kilpailukeskuksen infossa. Alustava versio julkaistiin verkossa 23.5., ja sitä päivitettiin
25.5. tiedoilla tuomarineuvostosta. Tämä lopullinen kilpailuohje sisältää myös
maastokuvausta koskevan täydennyksen. Muutokset on merkitty punaisella tekstivärillä.
Tiivistelmä kiireisille
• Sekä kilpailukeskus että pysäköinti sijaitsevat Inkoon Västankvarnissa, ei pysäköintimaksua, pysäköinnistä kävelymatkaa kilpailukeskukseen n. 300–1000 m tietä pitkin.
• Saapuminen kilpailukeskukseen ja pysäköintiin on sallittua vain kilpailun virallisen
opastuspisteen kautta: kantatien 51 eli Inkoon rannikkotien ja Vestantien risteys,
navigointikoordinaatit 60.063717, 23.877907, osoite Inkoon rannikkotie 2159.
• Kilpailun ensimmäiset lähdöt klo 11.00 ja viimeiset lähdöt alustavasti n. klo 13.30–14.00,
lähtöajat voi valita itse ke 25.5. klo 12.00 – to 26.5. klo 23.59 osoitteessa https://sts.virit.in/
• Kaikki sarjat käyttävät rintanumeroita, jotka saa kilpailukeskuksesta infon luota, omat
hakaneulat! Emit-tarkastusliuskat ja irtorastimääritteet lähtöpaikoilla, oma määritekotelo!
• Kilpasarjoille on kaksi eri lähtöpaikkaa: lähtöön 1 on matkaa n. 2000 m ja lähtöön 2 n.
1400 m kilpailukeskuksesta. Viitoitus lähtöihin kulkee tietä pitkin, ja lähtö 2 sijaitsee aivan
lähtöön 1 johtavan viitoituksen varrella. Kuntosuunnistuksella on erillinen lähtö, joka
sijaitsee samalla suunnalla kilpasarjojen lähtöjen kanssa, mutta jo n. 600 m ennen lähtöä 2.
• Muista myös kilpailukeskuksen muut palvelut, kuten kisaravintola ja kuntosuunnistus.
Maksut käteisellä tai maksukortilla.
• Pyydämme ja kehotamme saapumaan paikalle vain terveenä ja noudattamaan
kilpailupaikalla hyviä hygieniakäytäntöjä.
• Västankvarn Gårdin piha-alueilla on viranomaisten antamista eläinlääkinnällisistä
varomääräyksistä johtuva kielletty alue, jota kaikkien tulee ehdottomasti kunnioittaa
kilpailusuorituksen hylkäämisen uhalla. Olemme Västankvarnissa vieraina, emmehän
aiheuta isännillemme harmeja tai hankaluuksia!
Järjestävä seura ja keskeiset toimihenkilöt
Inkoon kevätkilpailun järjestää OK Raseborg.
Kilpailunjohtaja: Tom Lemström, 0400 840435
Ratamestarit: Andreas Löfroos (pääratamestari, lähtö 1:n radat) ja Roy Wickholm (lähtö 2)
Valvoja: Caj Snickars (OK77)
Tulospalvelu: T:mi Result Salo / Niko-Petteri Salo, niko@resultsalo.fi
Tiedotus ja info: Jouko Nurmiainen, 050 5181178, jouko.nurmiainen@gmail.com sekä
Charlotta Wolff, 050 5689259, charlotta.wolff@gmail.com
Turvallisuus: Kristian Forsell, 044 2649067

Tuomarineuvosto: Rita Wickholm (Trian, pj.), Raino Lampinen (HS) ja Samuli Salmenoja (MS
Parma).
Itse valittavat lähtöajat
Kilpailun ensimmäiset lähdöt klo 11.00 ja viimeiset lähdöt klo 13.30, lähtöajat voi valita itse
ke 25.5. klo 12.00 – to 26.5. klo 23.59 osoitteessa https://sts.virit.in/. Jos lähtöaikansa jättää
valitsematta, arvotaan kilpailijalle lähtöaika vapaiden joukosta.
Opastus, saapuminen kilpailukeskukseen ja paikoitus
Saapuminen kilpailukeskukseen ja pysäköintiin on sallittua vain kilpailun virallisen
opastuspisteen kautta: kantatien 51 eli Inkoon rannikkotien ja Vestantien risteys,
navigointikoordinaatit 60.063717, 23.877907, osoite Inkoon rannikkotie 2159. Opastus on
paikallaan kilpailupäivänä klo 8.30.
Kilpailukeskus sijaitsee läntisessä Inkoossa Västankvarn Gårdin peltoalueilla ja pihatien
varressa. Pysäköinti tapahtuu ohjatusti teiden varsille ja Västankvarnissa sijaitseville kovapohjaisille piha- ja kenttäalueille n. 300–1000 metrin päähän kilpailukeskuksesta. Pysäköinnistä ei peritä maksua, ja kävelyreitti pysäköintipaikoilta kilpailukeskukseen kulkee hiekkatietä pitkin. Pysäköintipaikoista osa sijaitsee lähtöpaikkojen suunnalla, osa taas sivummalla.
Kilpailukeskuksen vieressä sijaitsee Västankvarn Gårdin piha- ja navetta-alue, jolla liikkuminen on karjatalouteen liittyvistä eläinlääkinnällisistä hygieniasyistä ehdottomasti kielletty.
Tätä kieltoa valvotaan, ja sitä tulee kilpailusta hylkäämisen uhalla kaikkien noudattaa.
Kilpailuista poistuttaessa suosittelemme ajoreitiksi joko paluuta Vestantietä pitkin
kantatielle 51 tai ajoa pysäköinnistä suoraan itään Västankvarnintietä Inkoon aseman ja
maantien 186 suuntaan. Muihin suuntiin johtavilla teillä liikkuu suunnistajia.
Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita.
Kengät ja vaatetus
Piikkareiden käyttö on kielletty. Asu on muuten vapaa.
Kilpailumaasto
Maasto on tyypillistä Länsi-Uudellemaalle koostuen pääosin laakeista ja yksityiskohdiltaan
runsaista mäistä, joita ympäröivät tasaiset talousmetsäalueet sisältäen paikoin tiheämpiä
taimikoita ja hakkuita sekä yksittäisiä niittyjä. Maastoa halkovat harvalukuiset polut ja metsätiet, ja kaikki radat ylittävät liikenteeltään hiljaisen maantien, jolla kannattaa varoa autoja.
Ennen kyseisen tien ylitystä on kaikille sarjoille yhteinen rasti, jolla on sekä tavallinen koodi
että RR-radan koodi, ja jossa kaikkien sarjojen suunnistajat, ml. rastireittiläiset, leimaavat.
Pisimmät radat kulkevat osin suurempien noin 30 metrin korkeuserojen alueella, mutta
muuten korkeuserot jäävät alle 20 metrin. Kulkukelpoisuus on pääosin hyvä, mutta ratojen
loppuosassa maastonpohja on huonompaa vesakon ja raivatun taimikon takia.

Huomatkaa myös, että metsässä ennen viimeistä rastia on rikkinäinen aita, jota ei ole
merkitty kartalle. Saman tiheikön läpi kulkee RR-viitoitusta pitkin n. 30–40 m pitkä raivattu,
viimeiselle rastille johtava kulkuväylä.
Kielletyt alueet
Kilpailukartalle on merkitty joitakin kiellettyjä alueita, jotka johtuvat karjanhoidosta, maanviljelystä ja hevosten tarpeesta omaan rauhaansa riittävällä varoetäisyydellä suunnistajista.
Suurinta osaa näistä kielletyistä alueista ei ole merkitty erikseen maastoon, eikä niille meneminen anna reitinvalintaetua, mutta ratojen loppuosassa pellolla sijaitsevan kielletyn alueen
reunassa on muovinauha, jota ei saa ylittää. Kilpailukartta kertoo, onko kielletyn alueen reuna merkitty maastoon vai ei: yhtenäinen violetti reunaviiva tarkoittaa, että muovinauha on;
ei violettia reunaviivaa tarkoittaa, ettei muovinauhaa ole. Kielletyille alueille meneminen kilpailusuorituksen aikana tai myös ennen tai jälkeen sen voi johtaa suorituksen hylkäämiseen.
Kilpailukartta
Suunnistuskartta 11/2021, ajantasaistettu ja tulostettu 5/2022, kartan ensikäyttö. Kartan
mittakaava on 1:10000 (sarjat H/D40 ja nuoremmat sekä Kunto A) tai 1:7500 (sarjat H/D45
ja vanhemmat sekä Kunto B & C). Käyräväli 5 metriä, kartantekijät Arvo Paulin ja Sune
Forsström. Kartan koko sarjasta riippuen A3, A4 tai A5. Kartat ovat muovikoteloissa.
Kartat saa pitää maaliintulon jälkeen, mutta niiden näyttäminen maastoon vielä
lähtemättömille kilpailijoille tai näiden huoltajille on lajisääntöjen ja fair playn vastaista ja
siten ehdottomasti kielletty. Samoin kilpailuradan näyttäminen joltakin muulta kartalta
maastoon vielä lähtemättömille on kielletty.
Sarjojen H/D12 ja H/D13 erityisohje koskien kilpailukarttaa ja apuviitoitusta
Nuorimpien suorien sarjojen eli H/D12 ja H/D13 karttoihin on merkitty suunnistusta tukemaan n. 330 metrin pituinen osa rastireittiviitoituksesta ratojen loppuosaan. Tämä oranssilla, läpikuultavalla värillä kuvattu apuviitoitusmerkintä alkaa kartalla metsästä näiden sarjojen kolmanneksi viimeisten rastien tuntumasta ja päättyy kaikille sarjoille yhteiselle viimeiselle rastille. Maastossa tämä viitoitus on osa RR-nauhaa (valkoinen yhtenäinen nauha), joka
jatkuu yhtenäisenä RR-radan alusta loppuun ilman, että tämän 12- ja 13-sarjalaisten
apuviitoituksena käytettävän jakson alku- tai loppupisteitä olisi merkitty maastoon erikseen.
Apuviitoitusta käytetään, jotta pystymme tarjoamaan mielekkään ja antoisan suunnistustehtävän myös näissä sarjoissa, vaikka maasto on kyseisellä alueella peitteinen ja muuta
kilpailualuetta hankalampi. 12- ja 13-vuotiaiden rastit sijaitsevat tällä alueella TR-suunnistuksen tapaan apuviitoituksen tuntumassa, mutta eivät viimeistä rastia lukuun ottamatta
sen varrella, ja kyseisen viitoituksen käyttäminen on vapaaehtoista.
Emit-leimaus ja vuokrakortit
Vuokrakortit lunastetaan infosta ja palautetaan sinne. Palauttamattomasta vuokrakortista
veloitetaan 70 €. HUOM.! Lähdössä ei vaihdeta toimimatonta Emit-korttia uuteen. Tarkista
korttisi kilpailukeskuksen mallirastin nollaleimasimella. Toimimattoman kortin tilalle voit
vuokrata uuden infosta.

Tarkista huolellisesti Emit-numerosi lähtölistoista. Virheelliset tiedot korjattava ennen kisaa
sähköpostitse osoitteeseen niko@resultsalo.fi lauantaihin 28.5.2022 klo 20.00 mennessä.
Tämän jälkeen korjaukset ja muutokset kisa-aamuna infoon.
Emit-numeroita ei tarkisteta lähdössä, joten tuntemattomalla kortilla juoksevat kilpailijat
hylätään SSL:n kilpailusääntöjen mukaisesti.
Mallirasti ja nollaleimasin
Mallirasti sijaitsee kilpailukeskuksessa opaspaalulla infon läheisyydessä. Testaa Emit-korttisi
toimivuus!
Emit-tarkistuslipukkeet ja rastimääritteet
Emit-tarkistuslipukkeet ovat lähdöissä. Rastimääritteet on painettu karttoihin, ja lisäksi
rastimääritteet ovat saatavilla irrallisina lähtöpaikoilla. Käytä omaa rastimääritekoteloasi.
Kilpailunumerot
Kaikki kilpailijat käyttävät rintanumeroita. Rintanumerot ovat saatavilla kilpailukeskuksessa
infon luona. Omat hakaneulat, älä taita numeroa. Numeroita ei kerätä maalissa.
Lähtöluettelot
Kilpailun lähtöluettelot julkaistaan kilpailun verkkosivulla https://okraseborg.fi/vartavling2022-kevatkilpailu-2022/ kaksi vuorokautta ennen kilpailua.
Lähdöt
Kilpailussa on kaksi kilpasarjojen lähtöpaikkaa, lähtö 1 n. 2000 m ja lähtö 2 n. 1400 m
kilpailukeskuksesta. Molempiin lähtöihin johtaa kilpailukeskuksesta yhteinen, tietä pitkin
kulkeva viitoitus, joka haarautuu alle 100 m ennen lähtöä 2. Lähtöviitoitukselta ei saa
poiketa.
Sarjoilla H21–H70, D21–D60, H16–20 ja D18–D20 on lähtö 1, kaikilla muilla kilpasarjoilla
lähtö 2.
Toiminta lähtöpaikoilla:
•
•
•
•
•

5 minuuttia ennen lähtöä: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan, lähdössä kaksi RR- ja
TR-sarjojen kartat ovat nähtävillä
4 minuuttia ennen lähtöä: Irralliset rastimääritteet tarjolla
3 minuuttia ennen lähtöä: Emit-kortti nollataan
2 minuuttia ennen lähtöä: Mallikartat ovat nähtävänä, lähdössä kaksi RR-sarjojen
osallistujat saavat kilpailukarttansa ja ohjeistuksensa
1 minuutti ennen lähtöä: Kilpailijat siirtyvät oman sarjansa karttaämpärin luokse ja
odottavat lähtömerkkiä ennen kuin ottavat karttansa; lähdössä kaksi H/D14 siirtyvät
karttojensa luokse ja odottavat lähtömerkkiä ennen kuin ottavat karttansa, H/D13,
H/D12 ja H/D12TR saavat ottaa karttansa heti ämpärille siirryttyään ja odottavat
lähtömerkkiä, H/D10RR ja HD10RRS odottavat jo aiemmin saamansa kartan kanssa
lähtömerkkiä.

Lähdöt suljetaan 10 minuuttia viimeisten lähtöaikojen jälkeen.
Kuntosuunnistajilla on oma ”kylmä” lähtöpaikkansa (rastilippu ja nollaleimasin) erillään
kilpasarjojen lähdöistä saman yhteisen lähtöviitoituksen varrella n. 850 m
kilpailukeskuksesta ja n. 600 m ennen lähtöä 2. Kuntosuunnistajat saavat oman karttansa
kilpailukeskuksen infosta, ja he eivät saa missään tapauksessa näyttää karttaansa vielä
lähtemättömille kilpasarjojen suunnistajille.
Ratapituudet ja rastien määrät
Ratatiedot löytyvät täältä: https://okraseborg.fi/app/uploads/sites/49/2022/05/okr2022inkoon-kevatkilpailu-ratapituustaulukko.pdf
Maali
Kaikilla kilpasarjoilla on yksi yhteinen viimeinen rasti, josta johtaa maaliin viitoitus, jota on
noudatettava. Viimeisellä rastilla on sekä tavallinen numerokoodi että RR-koodi; kilpailijat
voivat sarjasta riippumatta leimata millä hyvänsä viimeisen rastin leimasimista.
Kuntosuunnistuksen viimeinen rasti ja maali ovat eri paikassa, kuntosuunnistajien ei tule
juosta kilpasarjojen maaliin.
Kilpailussa on käytössä online-maalileimaus maaliviivalla. Puuttuva maalileima johtaa
hylkäämiseen.
Maali suljetaan kaksi tuntia viimeisen lähtöajan jälkeen tai viimeisen lähteneen kilpailijan
saavuttua maaliin.
Epäselvyydet rastileimoissa käsitellään maalin yhteydessä sijaitsevalla itkumuurilla.
Tarpeettomien maastoetsintöjen välttämiseksi keskeyttäneet ilmoittautuvat ehdottomasti
maalissa.
Tulokset, rastiväliajat ja reittihärveli
Julkaistaan kilpailun tulossivulla netissä. Tarjolla sekä perinteinen reittihärveli että Livelox.
Palkinnot
Palkinnot noudettavissa kilpailukeskuksesta palkintopöydältä infon läheisyydestä sarjojen
tulosten valmistuttua, paitsi pääsarjoissa ja nuortensarjoissa, joissa on perinteinen
palkintojenjako. Tästä pyritään ilmoittamaan kenttäkuulutuksella. Palkittavien lukumäärät
ilmoitetaan ennen kilpailupäivää kilpailuiden verkkosivulla.
Rastireitti- ja tukireittisarjoissa sekä sarjoissa H/D12 kaikki lähteneet saavat
osallistumispalkinnon heti maaliintulonsa jälkeen.
Pesu ja pukeutuminen
Järjestettyä pesupaikkaa ei ole. Pukeutuminen omissa autoissa tai ulkotiloissa
kilpailukeskuksessa.

Käymälät
Bajamajat kilpailukeskuksessa. Ethän tee tarpeitasi pihoille tai niiden läheisyyteen!
Ensiapu
Kilpailukeskuksessa.
Muksula
Ei varsinaista muksulaa, suosittelemme valitsemaan perheen lähtöajat niin, etteivät lapset
tarvitse oman perheen ulkopuolisia hoitajia. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kysy
mahdollisuuksistamme lastenhoitoapuun ennen kilpailuun ilmoittautumistasi kilpailuinfon
sähköpostiosoitteesta okraseborg2019@gmail.com: saatamme pystyä tarjoamaan rajallista
apua niille, joille se on välttämätöntä kilpailuun mukaan pääsemiseksi, mikäli kysytte ajoissa.
Kahvio
Take away -kisaravintolassa myytävänä mm. kahvia, mehua, leivonnaisia, sämpylöitä ja
makkaraa.
Kuntosuunnistus
Tarjolla on kolme kuntosuunnistajien ratavaihtoehtoa:
• Kunto A, vaativa, 5,5 km, 1:10000
• Kunto B, melko vaativa, 4,3 km, 1:7500
• Kunto C, helpompi, 2,1 km, 1:7500.
Kuntosuunnistuksen lähdöt vapaasti klo 11.00–13.00, hinta 12 euroa, ilmoittautuminen joko
ennakkoon osoitteessa https://www.rastilippu.fi/ tai kilpailukeskuksessa infossa klo 10.00
alkaen, maksutavat Rastilippu-ennakkomaksun ohella käteinen, pankki- tai luottokortti,
ePassi, Liikuntaseteli, Virikeseteli ja Mobilepay (OK Raseborgin koodi 67668). Mahdollinen
Emit-vuokra 2 euroa, laina-Emit-kortteja saatavilla rajallinen määrä, palauttamattomasta
laina-Emitistä veloitetaan 70 euroa.
Kuntosuunnistuksen kartat saa infosta, josta on matkaa kuntosuunnistuksen lähtöpaikalle
(miehittämätön Emit-nollaleimasin, joka on merkitty rastilipulla) n. 850 m hiekkatietä pitkin
samaan suuntaan kilpasarjojen lähtöjen kanssa (viitoitukset erkanevat n. 50 m ennen
kuntosuunnistajien lähtöä). Kuntosuunnistuskartan näyttäminen vielä lähtemättömälle
kilpailijalle on ehdottomasti kielletty kyseisen kilpasuunnistajan hylkäämisen uhalla.
Kuntosuunnistajat eivät juokse kilpasarjojen maaliin, vaan heillä on oma etämaalinsa n. 80
m päässä kuntosuunnistuksen lähdöstä. Maaliin saapumisensa jälkeen kuntosuunnistajien
tulee ehdottomasti käydä ilmoittautumassa infossa, jossa sijaitsee myös
kuntosuunnistuksen tulospalvelu. Tämä koskee kaikkia maastoon lähteneitä kuntoilijoita,
myös suorituksensa keskeyttäneitä tai ilman ajanottoa suunnistavia: laiminlyömällä
ilmoittautumisen saatat aiheuttaa tarpeettomat maastoetsinnät, joista aiheutuvat kulut
laskutamme laiminlyöntiin syyllistyneeltä.
Myös palatessasi etämaalista infoon sinun tulee kulkea takaisin tässä vaiheessa jo tuttua
lähtöviitoitusta pitkin eli kiertää Västankvarn Gårdin pihalla sijaitseva kielletty alue.

HUOM.: Kuntoratojen maaliin saapuessasi ole tarkkana ja varmista ennen maalissa
leimaamista, että olet todella maalissa etkä epähuomiossa lähtöpaikallasi: Emit-kortin
lähdön nollaleimasimeen uudestaan laittaminen tuhoaa kortilta sinne tallentuneet
leimaustiedot, eli menetät tuloksesi, jos erehdyt tässä tilanteessa paikasta. Koska lähdön ja
maalin välillä silti on n. 80 m, tämä erehdys on huolellisuudella helppoa välttää.
Kuntosuunnistajien online-tulokset päivittyvät Rastilippu-palveluun, ja tulokset julkistetaan
myös OK Raseborgin verkkosivuilla, ja kuntosuunnistajillakin on käytössään kilpasarjojen
viimeisen lähtöajan jälkeen avautuva Livelox-palvelu.
OK RASEBORG TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ KILPAILUONNEA JA ANTOISAA
SUUNNISTUSPÄIVÄÄ!

