
25. KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNISTUS HANKASALMELLA 2 1.5. 2014 
 
KILPAILUOHJEET (Alustavat ohjeet, lopulliset kilpailukeskuksessa) 
 
 
Kisaisäntä:  Hankasalmen kunta 
 
Kilpailunjohtaja : Markku Kantlin 
 
Valvoja:   Pentti Saarinen Savon Rasti 
 
Ratamestari: Paavo Valkonen 
 
Tulospalvelu: Janne Pellinen 
 
Tuomarineuvoston pj: Heikki Peltonen Itä-Päijänteen Rasti 
jäsenet: Leena Sippo Kangasniemen Kalske, Ilpo Liimatainen Saarijärven Pullistus 
 
Sääännöt: Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä lisättynä järjestäjien antamilla ohjeilla. 
 
Kartta: Tulostettu suunnistuskartta 5/2014  1:5000 osuudet 1-5. ja 1:7500 osuus 6. 
 
Kilpailumaasto:    

• on pääosin hyvin juostavaa vanhaa metsää ; tosin ykkösvälillä on myrskytuhojen korjaustöiden 
takia epäselviä ajouria ja hakkuujätettä. 

• 1-2 rastivälin pelto on märkä ja kierrettävä reunoja pitkin 
• kartassa kuvatut vanhat ajourat eivät aina ole kovin selvästi maastossa nähtävissä 

             korkeuseroja on 30 – 50 metrin verran ( 3.osuudella vähemmän). 
 
Rastimääritteet:  
-  on painettu karttoihin, jotka ovat muovisuojuksessa ; erillisiä määritteitä ei ole. 
 
Kielletyt alueet: Karttaan ei ole merkitty kiellettyjä alueita. 
 
Emit-leimaus:  Kilpailija tarkistaa oman Emit-numeronsa lähtöluettelosta kilpailukeskuksessa.  
Mikäli numero ei ole oikea on siitä ilmioitettava infoon. Vuokraleimasimen saa lunastaa infosta viiden 
euron hintaan.  Palauttamattomasta leimasimesta veloitetaan 70 euroa. 
 
Kilpailunumerot:  saa joukkueittain infosta, samoin tilatut eväspaketit 
           - numeroissa on hakaneulat 
          - 1. -5. osuudet käyttävät numeroita 201- eteenpäin ja 6.osuus alkaen 601  
          - puulaakisarjan numerointi alkaa 101- 
          - tarkistusliuskat mallirastin  luona päärakennuksen pohjoispäädyssä 
          - kokeile Emitin toimivuus! 
          - laita kilpailunumerosi Emit- tarkistusliuskaan ennenkuin menet vaihtoalueelle! 
          - lähtö- ja vaihtoalueelle mennessä Emit nollataan!                                         



 
Lähtö :  
            - ensimmäisen osuuden kilpailijat kokoontuvat kartoille kuuluttajan       
komennolla klo 17.55 
 - karttaan saa tarttua vasta  kuuluttajan/valvojan komennolla ja kartan saa    avata vasta   
lähtöhetkellä 
            - kaikkien joukkueiden yhteislähtö maalialueen länsipuolelta laskettelurinteeltä    
tapahtuu klo 18.00 
          
 
Vaihto : Vaihtoon tulija leimaa maaliviivalla ennen kartan luovuttamista seuraavalle osuudelle. 
Joukkue vastaa, että ottaa oikean kartan. Väärän kartan ottanut joukkue hylätään.  Vaihdosta 
on viitoitus K-pisteelle. 
 
Hajonnat:  Hajonta on käytössä! 
 
Maali:   Kilpailu päättyy maalileimaukseen. 
 
Keskeyttäneet: Tulevat maalin läpi  
 
Matkat osuuksittain:  
 
 1. osuus     kaikki sarjat                      2,4 . 2,7 km       
 2. osuus     D, H -17, H40-                   2,4 – 2,7 km 
 3. osuus     D14, -H14, D40., H60-      1,8 km 
 4. osuus     D, -H16, H50-                    2,4 . 2,5 km 
 5.osuus      D, -H16, H45-                    2,4 – 2,5 km 
 6. osuus     kaikki sarjat                      3,6 km 
 
Puulaakijoukkueet:  Puulaakisarjassa on käytössä neljä ensimmäistä osuutta ilman rajoituksia. 
Hajonta on käytössä. 
Radat ovat turvallisia vähemmän suunnistaneillekin.   
 
Ensiapu : 

• päärakennuksen pohjoispäässä sisätiloissa. Paikalla on lääkäri ja sairaanhoitaja.  
 
Palkinnot:  

• voittajajoukkueelle kiertopalkinto 
•  kolmelle parhaalle joukkueelle joukkuepalkinto ja joukkueen jäsenille palkinnot 
• puulaakisarjan parhaan joukkueen jäsenille palkinnot, lisäksi arvontapalkinto yhdelle 

joukkueelle. 
 
Info ja kilpailutoimisto:  
           Häkärinteen päärakennuksessa 
Pysäköinti:  
           Häkärinteen parkkialue 



Pukeutuminen ja pesu: 
           Häkälä  parkkialueen vieressä 
WC:t  
           Häkärinteen päärakennuksessa ja Häkälässä 
 
KISARAVINTOLA :  

• kahvia, munkkeja, makkaraa !!! 
 

POSITIIVISIA ELÄMYKSIÄ KAIKILLE TENHUNLAMMEN JA HÄK ÄRINTEEN 
MAASTOISSA!!!!  
 

 
 Hankasalmen Hanka                      Hankasalmen kunta        


