
 
 
OK Raseborgin sprinttiklubbis ja sprinttikuntorastit, Brankis, Hanko, sunnuntai 26.3.2023  
 
Tule mukaan kokeilemaan sprinttisuunnistusta kokonaan uudella sprinttikartalla Hangon 
Itäsataman merellisissä maisemissa! 
 
Aikataulu, radat, hinta, kartta ja maasto 
 
OK Raseborgin seuramestaruuskisa sprinttisuunnistuksessa järjestetään Hangon Brankiksella 
su 26.3.2022, osoite Nycanderinkatu 8, 10900 Hanko. Lähtö on avoinna klo 14.00–15.00, 
maali suljetaan klo 15.45. Kaikilla on sama rata (alustavasti 2,21 km linnuntietä, 2,71 km 
lyhintä sallittua reittiä, 16 rastia), mutta sarjoja on kaksi, H ja D: tulokset perinteisen 
ikärespiitin mukaan.  
 
Lisäksi tarjoamme avoimen kaupunkikuntosuunnistuksen kaikille kiinnostuneille kahdella 
ratavaihtoehdolla: Motion/Kunto (3,32 km linnuntietä / 3,90 km lyhintä sallittua reittiä, 14 
rastia) ja edellä mainittu Klubbisrata (2,21 km / 2,71 km, 16 rastia). Sama aikataulu kuin 
klubbiksessakin: lähdöt klo 14.00–15.00, maali suljetaan klo 15.45. Hinta aikuisilta 8 € ja 
korkeintaan 18-vuotiailta junioreilta 5 €, OK Raseborgin jäsenet ilmaiseksi.  
 
OK Raseborgin jäsenten on helppoa yhdistää sprinttiklubbis kuntosuunnistukseen ja tehdä 
siten hieman pidempi suunnistusharjoitus, mutta edellytys seuramestaruuskisaan osallistu-
miselle on kilparadan juokseminen ensin ja kuntosuunnistaminen vasta tämän jälkeen. 
(Rastit radalla Motion/Kunto ovat osin samoja kuin Klubbisradalla, mutta radat ovat koko-
naisuutena riittävän erilaiset, jotta niiden molempien juokseminen on mielekästä.) 
 
Emit-leimaus ja Livelox, kuten tavallista: ota mukaan oma Emit-korttisi, meillä on vain 
muutamia lainakortteja. Klubbisradan kartasta on tarjolla kaksi eri mittakaavaa, 1:3000 ja 
1:4000, käyräväli 2,5 m. Suunnistaja valitsee lähtöhetkellä itse, kummalla mittakaavalla 
juoksee. Kartta on muovikotelossa, rastimääritteet ovat sekä kartassa että irtomääritteinä 
lähdössä (ota mukaan oma kotelo). Radan Motion/Kunto mittakaava on 1:4000. 
 
Ilmoittaudu mielellään viimeistään perjantai-iltana 24.3. joko Rastilipussa tai OK Raseborgin 
sosiaalisen median kanavissa, jotta osaamme varata sopivan määrän karttoja. Kaikki 
kiinnostuneet ovat kuitenkin tervetulleita myös ilman ennakkoilmoittautumista.  
 
Jalkineiksi suosittelemme nastallisia talvilenkkitossuja – kadut ja jalkakäytävät voivat 
edelleen olla paikoin liukkaita, vaikka suurin osa jäästä onkin jo sulanut. Reilu 90 prosenttia 
optimireitistä kulkee jalkakäytäviä, kevyenliikenteenväliä ja polkuja pitkin, ja loput on 
puistonurmikkoa tai rantakallioita. Nurmikkoalueista osa on vielä märkiä.  
 
Muista myös sprinttisuunnistuksen kielletyt alueet (karttamerkit määrävät, mikä on 
sallittua) sekä liikenneturvallisuus erityisesti, kun juokset vauhdikkaasti katujen ylitse: 



valvottuja ylityspaikkoja ei ole, eivätkä autoilijat ja muut kulkijat näe sinua rakennusten 
kulmien ympäri! 
 
Sallittu saapumisreitti, pysäköinti ja toiminta ennen lähtöä 
 
Jotta kukaan klubbiksen kilpasarjoihin osallistuva ei saisi epäreilua etua, kilpailumaaston läpi 
paikalle saapumista tulee välttää. Sallittu ajoreitti tieltä 25 tapahtumapaikalle kulkee Espla-
naadia ja sen jälkeen rautatien ylittävää Halmstadinkadun siltaa ja Nycanderinkatua pitkin. 
Älkää käyttäkö rautatien eteläpuolisia ajoreittejä eli Appelgrenintietä tai Korsmaninkatua.  
 
Pysäköinti liikennesääntöjen mukaan joko Nycanderinkadun varteen Kauppatorilta etelään 
suunnilleen Brankiksen tasalle asti tai vaihtoehtoisesti Kuningatarvuoren pohjoispuolella 
sijaitsevalle sorakentälle 200–300 m etelään Brankikselta. Mikäli pysäköit tälle kentälle, 
saavu lähtöön Brankikselle suoraan Nycanderinkatua pitkin poikkeamatta Itäsatamaan tai 
Hangon museon piha-alueelle.  
 
Vaatteiden vaihto omissa autoissa; lämmittele itsesi valmiiksi jo ennen lähtöön saapumis-
tasi. Verrytellä voit Nycanderinkatua pitkin Kauppatorilta etelään, kuten myös muilla 
Nycanderinkadulta ja Itäsatamasta länteen ja Kauppatorilta etelään sijaitsevilla 
kevyenliikenteenväylillä sekä Kuningatarvuoren pysäköintikentällä.  
 
Saapuessasi paikalle tule toimitsijan ja USB-lukijan luokse, ilmoittaudu ja kirjaudu sisään 
tulospalveluun. Kirjautumisen jälkeen siirry lähtöön, jossa nollaat Emit-korttisi, jolloin 
suorituksesi alkaa. Saat ottaa kartan heti nollaamisen jälkeen ämpäristä ja juosta n. 50 m:n 
päässä sijaitsevan K-pisteen kautta radallesi. Kun saavut maaliin, leimaa normaalisti 
maalileimasimella ja siirry kaikessa rauhassa tulospalveluun Brankikselle.  
 
Klubbiksen tulokset respiitti huomioiden julkaistaan OK Raseborgin verkkosivuilla 
tapahtuman jälkeen. Tosiasialliset loppuajat ilman respiitin huomioimista tulevat 
Rastilippu.fi:hin suoraan maaliintulon jälkeen sekä klubbiksessa että kuntosuunnistuksessa.  
 
Emme julkaise lähtöluetteloa, koska käytössä on vapaa lähtöaikaikkuna klo 14.00–15.00; 
vähintään yhden minuutin lähtövälit sprinttiklubbiksen osallistujille.  
 
Järjestäjät: Björn-Erik Wickholm ja Jouko Nurmiainen.  
 
Tervetuloa! 
 
 


