
Kilpailuohjeet KJV Iltasprintti 
Lappajärvellä 18.08.2021 
 
Säännöt 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjän antamia kilpailuohjeita. 
 
Kilpailun johto 

Kilpailun johtaja Ossi Palojärvi 
Ratamestari Pauli Ojanperä 
Tulospalvelu Antti Asuinmaa 
Tiedottaja Eeva-Liisa Ylipelkola 
Valvoja Heikki Kujanpää JSRasti 
 
Tuomarineuvoston pj. Hannu Humalamäki Äht.U 
Jäsen Johanna Perkkalainen, EE 
Jäsen Henrik Nylund, IKFalken 
 

Kilpailukeskus ja paikoitus 
Kilpailukeskuksena toimii Lappajärven urheilukenttä Stadio Nissi. Opastus 
maantieltä 711 . Paikoitus ohjauksen mukaisesti läheisten koulujen ja 
pesäpallokentän 
pysäköintialueilla 
 
Kilpailukartta ja maasto Kartta on tulostekartta 08/2021, mittakaava 1:4000, 
käyräväli 2,5m. Rastimääritteet painettuna karttaan. Maasto on Lappajärven 
keskustaa. Turvallisuuden vuoksi suurimmat tiet ovat kiellettyjä kulkea, radoilla on 
kaksi valvottua ylityspaikkaa. 
 
Kilpailumateriaalit 
Kilpailunumeroita ei käytetä. Irralliset rastimääritteet ja Emit-tarkistuskortteja on 
lähtöpaikalla. Rastimääritteiden kiinnitystarvikkeita ei ole lähtöpaikalla. 
 
Kielletyt alueet 
Kielletyt alueet on merkitty karttaan ja muuten sääntöjen mukaisesti. 
 
Rastit ja leimaus 
Kilpailussa käytetään Emit-leimausta. Mallirasti kilpailukeskuksessa. Mallirastilla on 
0-leimasin, jolla voi testata Emit-kortin toimintaa. 
Kilpailija on itse vastuussa Emit-kortin toimivuudesta ja siitä, että käyttää 
lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Tarkasta kortin toimivuus 



nollausleimasimella hyvissä ajoin ennen lähtöä ja varmista, että oikea emit-kortti on 
ilmoitettu kisaan. Mikäli kilpailija tulee maaliin eri Emit-kortilla kuin järjestäjille on 
ilmoitettu, kilpailija hylätään. Mahdolliset Emit-kortin numeromuutokset tehdään 
infoon hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua. 
 
Lähtö 
Ensimmäinen lähtö klo 18.30. Lähtöön 600 m, keltainen viitoitus 
Toiminta lähtöpaikalla: 
4 min ennen  Kilpailija kutsutaan nimellä lähtöön 
3 min ennen Emit-kortin tarkistus ja nollaus 
2 min  Kilpailukartta nähtävänä 
1 min  12 ja 14 sarjalaiset saavat ottaa kartan 
0 min  Kilpailu alkaa ja kilpailija ottaa oman sarjansa kartan. 
 
HUOM! Kilpailija vastaa itse siitä, että ottaa oikean, oman sarjansa kartan. 
Myöhästynyt kilpailija ilmoittautuu lähdön toimitsijalle lisäohjeita varten 
 
Kuntosuunnistus 
Kuntosuunnistusradoille osallistuvat ilmoittautuvat infossa. Kuntosuunnistusratojen 
lähtö on samassa lähdössä kilpasarjojen kanssa 
 
Maali 
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Maaliviivalla maalileimaus. 
Kartan ratamerkinnöistä puuttuu viitoitus viimeiseltä rastilta maaliin, maastoon 
viitoitus on merkitty. 
 
Keskeyttäneet 
Keskeyttäneiden kilpailijoiden on ilmoittauduttava maalissa. 
 
Palkinnot 
H/D 12 – 14 sarjalaiset palkitaan kaikki 
Muiden sarjojen osanottajille arvontapalkinnot 
 
Pesu 
Pesua ei ole järjestetty 
 
Kisaravintola Ravintolatoimintoja ei ole järjestetty 
KILPAILUONNEA! 


