
Avoin kansallinen Etelä-Pohjanmaan AM-pitkämatka 
Kortesjärvellä 23.7.2022

Kilpailuohjeet  
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjän antamia kilpailuohjeita.

Kilpailun johto
kilpailun johtaja Jaakko Niemistö

ratamestari Voitto Erkinheimo

tulospalvelu Antti Asuinmaa

tiedottaja Pia Suomela

ratavalvoja Roope Näsi AlahKi roope.nasi@gmail.com

Tuomarineuvosto
puheenjohtaja Jukka Nyystilä LaihLu

jäsen Tuija Katajamäki KauWi

jäsen Håkan Björklund Falken

Kilpailukeskus ja pysäköinti
Kilpailukeskus on Palojärven pohjoispuolella Lapinkankaan sorakuopilla, jonne on opastus 
paikallistieltä 741. Osa ajoneuvoista pysäköidään kilpailukeskuksen viereiselle pellolle ja osa tien 
varteen.

Kilpailukartta ja maasto
maasto Palojärven pohjoispuolinen maasto. Maasto on tyypillinen pohjalainen 

pienpiirteinen korpimaasto pienin korkeuseroin, josta löytyy myös 
vaihtelevuutta, avokallioalueita, suota, kuivaa kangasta ja sorakuoppia.
Juoksukelpoisuus on soista huolimatta kohtalaisen hyvä.

kartoitus Ratamestari on uusintakartoittanut maaston vuonna 2019 ja päivittänyt sitä
edelleen ratamestarityön yhteydessä.

karttastandardi ISOM2017-2

käyräväli 2,5 m

mittakaava sarjat H/D 10–14, 45–85 1:7 500
sarjat H/D 16–40 1:10 000

kartta-arkin koko sarjoilla H/D 10–12 A5
muilla A4

jäljennöstekniikka lasertuloste muovisuojuksessa

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=7019499.965160228&e=311112.3762207032&title=Kilpailukeskus&desc=&zoom=8&layers=%5B%7B%22id%22:2,%22opacity%22:100%7D%5D


Radat
Ratojen pituudet ilmoitetaan kilpailusivustolla viimeistään kilpailua edeltävän perjantaipäivän 
aikana.

Kilpailumateriaalit
Kilpailunumeroita ei käytetä. Molemmissa lähdöissä on Emit-tarkistuslipukkeita. 

Lähdön 1 kilpailukartoissa ei ole rastimääritteitä, vaan rastimääritteet ovat irrallisia. Lähtöpaikalla 
ei ole rastimääritteiden kiinnitystarvikkeita.

Lähdön 2 kilpailukartoissa on rastimääritteet, eikä irrallisia rastimääritteitä ole.

Kielletyt ja vaaralliset kohteet
Kielletyt kohteet on merkitty karttaan ja muuten sääntöjen mukaisesti. Joillakin radoilla on toiseksi 
viimeisen rastin läheisyydessä vaarallinen noin 2,5 metriä korkea hiekkakuopan reuna, josta 
varoitetaan maastossa nauhalla.

Rastit ja leimaus
Kilpailussa käytetään Emit-leimausta. Kilpailukeskuksessa on mallirasti ja nollausleimasin Emit-
kortin testausta varten. Kilpailija on itse vastuussa Emit-kortin toimivuudesta ja siitä, että käyttää 
lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Väärällä kortilla tehdyt suoritukset hylätään. Tarkista 
kortin toimivuus nollausleimasimella hyvissä ajoin ennen lähtöä. Mahdolliset Emit-kortin 
numeromuutokset tehdään infoon hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua.

Lähtö
Lähtöpaikoille 1 ja 2 on matkaa 450 metriä, lähtöön 1 punakeltaisin nauhoin merkitty reitti, lähtöön
2 sininen viitoitus. Lähdöt alkavat kello 11.00  Kilpailija vastaa itse siitä, että ottaa oikean, oman 
sarjansa kartan. Myöhästynyt kilpailija ilmoittautuu lähdön toimitsijalle lisäohjeita varten.  

Lähdöstä 1 lähtevät sarjat H/D 16 – 85.

Lähdöstä 2 lähtevät sarjat H/D 10 – 14.

Toiminta lähtöpaikalla

 viisi minuuttia ennen lähtöä Kilpailija kutsutaan nimellä lähtöön.

 neljä minuuttia ennen lähtöä Kilpailija saa ottaa rastimääritteet.

 kolme minuuttia ennen lähtöä Emit-kortti tarkistetaan ja nollataan.

 kaksi minuuttia ennen lähtöä H/D 12TR ja H/D 12–14 -sarjojen kilpailijat saavat
tutustua mallikarttaan, jossa on K-piste.
H/D 10RR -sarjojen kilpailijat saavat oman karttansa
ja opastusta.

 minuutti ennen lähtöä Kilpailijat siirtyvät karttojen viereen oman sarjan 
kohdalle.
H/D 12TR ja H/D 12–14 -sarjojen kilpailijat
saavat ottaa oman kilpailukarttansa.
H/D 10RR -sarjojen kilpailijat saavat tutkia rataansa.

 lähtöhetkellä Kilpailu alkaa ja kilpailija ottaa oman sarjansa kartan.



Maali
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Kilpailijat leimaavat maaliviivalla. 

Keskeyttäneet
Keskeyttäneiden kilpailijoiden on ilmoittauduttava maalissa.

Tulokset ja palkinnot
Tulokset pyritään julkaisemaan heti ajantasaisesti verkossa kilpailun aikana. Yhteysongelmien 
sattuessa tulokset saatetaan julkaista kerralla vasta kilpailun päätyttyä. Pääsarjojen kolme parasta 
palkitaan 100, 50 ja 30 euron lahjakorteilla. Aluemestaruussarjoissa H/D 10-85 palkitaan sarjojen 
kolme parasta mitaleilla. Kaikki H/D 10 – 14 -sarjojen osanottajat palkitaan. Lisäksi kilpailun 
kaikkien osanottajien kesken arvotaan kymmenen 20 euron lahjakorttia.

Vessat ja pesu
Kilpailukeskuksessa on WC-vaunu. Pesua ei ole järjestetty. Kilpailukeskuksen tuntumassa on 
sorakuoppia, joissa on puhdas vesi ja joissa voi peseytyä uimalla. Pesuaineita ei saa käyttää. 
Miehille ja naisille on omat paikkansa. Paikat on esitetty kilpailukeskuksen kartassa.

Ravintola
Kilpailukeskuksessa on ravintola.

KILPAILUONNEA! 
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