
Kilpailukutsu 

Suunnistuksen SM-pitkä matka R2 
Soinissa 2. – 3.9.2017 

 

Säännöt ja ohjeet 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja suunnistuksen SM-kilpailujen vuodelle 2017 

annettuja erillisohjeita sekä järjestäjän erikseen antamia ohjeita.  Kilpailukohtaisia tarkennuksia 

julkaistaan kilpailun verkkosivuilla kilpailua edeltävinä päivinä. 

 

Matkat 

Kilpailumatkat ovat SSL:n lajisäännöissä pitkille matkoille antamien ohjeaikojen mukaiset. 

Lopulliset ratapituudet löytyvät erillisistä kilpailuohjeista. 

 

Sarjat 

Sarjat H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, joissa on karsintakilpailut la 2.9. ja  

loppukilpailu su 3.9. 

Sarjat H75, H80, H85 ja D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, D85, joissa on 
loppukilpailu ilman karsintaa su 3.9. 
Loppukilpailusta karsiutuneille, sekä karsinnassa keskeyttäneille ja hylätyille järjestetään B-finaali 
kansallisena kilpailuna sarjoissa H35-70. Myös karsintaan osallistumattomalla on oikeus osallistua 
B-finaaliin. 
 

Osanottomaksut 
Sarjoissa H35-70, joissa on karsinta, maksu on 33,80 euroa. Muissa sarjoissa, joissa ei ole karsintaa, 
maksu on 23,70 euroa. Osanottomaksut on maksettava IRMA-järjestelmän kautta. 
 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen kaikkiin sarjoihin tehdään IRMA-järjestelmässä karsintapäivän 2.9. 
ilmoittautumisen kautta. Ilmoittautumiset on oltava perillä viimeistään torstaina 24.8.2017 klo 24 
mennessä. Jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista. 
 

Opastus 
Opastus alkaa Alajärventien nro714 ja Jokivarrentien risteyksestä (navigointiosoite on Alajärventie 
680 Soini), josta ajoaika noin 5 min. tai valtatie nro 16 ja Niskakankaantien risteyksestä 
(Navigointiosoite on Kyyjärventie 1962 Alajärvi), josta ajoaika noin 25 min. Opasteet ovat 
paikallaan lauantaista klo 6 alkaen.  

 
Pysäköinti 
Pysäköinti on pellolla lähellä kilpailukeskusta. Kävelymatkaa tulee enintään 1100 m. 
Pysäköintimaksu on 5 euroa/päivä. Maksu maksetaan kilpailukeskuksen infoon. Mahdollisista linja-
autoista on ilmoitettava etukäteen spostilla: heimo.joensuu@japo.fi. 

mailto:heimo.joensuu@japo.fi


Kilpailukeskus 
Kilpailukeskus rakennetaan pellolle Vähä-Soinin kylälle maasto-olosuhteisiin. 
 

Lähdöt 
Lauantaina karsintasarjojen lähdöt alkaen klo 12.00. Matkaa lähtöön 900 m. Sunnuntaina B-
finaalien ensimmäiset lähdöt alkaen klo 10.00 ja  A-finaalien klo 12.00. Matkaa sunnuntain 
lähtöihin noin 1300 m. Lähtökynnystä ei käytetä. 
 

Kartta 
Kartta valmistuu 8/2017, se on 6-värinen ja offset-painettu, käyräväli 5 m, koko A3. Kartan 
mittakaava on 1: 10 000 sarjoilla D/H35 – D/H50 ja 1: 7 500 sarjoilla D/H55 – D/H85. Kartta on 
muovipussissa, joka on suljettu. Kartoituksesta vastaavat Karttahemmot. 
 

Maasto 
Kilpailumaasto on vaihtelevan monipuolinen. Se sisältää useita erillisiä metsäisiä kalliomäkiä, joista 
korkein on Saunavuori.  Väliin sopii perinteistä keskisuomalaista metsää ja metsäautotie. 
Erikoisuutena kartalta löytyy mutkitteleva luonnontilainen jokiryömy notkoineen. Korkeuserot 
ovat huomattavat. Alueelta ei ole aikaisempaa suunnistuskarttaa. 
 

Leimaustapa 
Kilpailussa käytetään EMIT-leimausta. Kilpailijalle, joka ei ole ilmoittanut IRMA:ssa omaa EMIT-
numeroaan varataan lainakortti, jonka vuokra on 5 euroa. Lainakortit lunastetaan infosta. 
Palauttamattomasta kortista peritään 80 euroa. 

 
Kilpailumateriaali 
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroita. Sunnuntaina A-finaaleissa otetaan uudet numerot, 
mutta B-finaaleissa käytetään karsinnan numeroita. Rastimääritteet ovat erilliset, niitä ei ole 
kartassa. Järjestäjillä ei ole tarjolla hakaneuloja eikä muitakaan kiinnitystarvikkeita. 
 

Pukeutuminen ja pesu 
Järjestäjillä ei ole tarjolla pukeutumiseen eikä peseytymiseen erityisiä sisätiloja. Peseytyminen 
(lämminvesi ja suihkut) ja pukeutuminen (rajoitetusti telttatilaa) tapahtuu maasto-olosuhteissa.  
 

Ravintola 
Kilpailukeskuksessa on tasokas ravintola, jossa on tarjolla soppatykillä valmistettu lämmin 
keittolounas. Lisäksi löytyy monenmoista purtavaa ja juotavaa esim. kahvia, pullaa ja sämpylöitä. 
Ravintolatoiminnasta vastaa Laasalan kyläseura. 
 

Majoitus 
Kilpailukeskuksessa majoittuminen on kielletty. Majoitustiedusteluihin vastaa tiedottaja Ismo 
Mäkelä (ismo.makela@japo.fi). Majoitusmahdollisuuksia löytyy myös sivuilta: 
http://www.alajarvi.fi/majoitu_alajarvella 
 

 
 

http://www.alajarvi.fi/majoitu_alajarvella


Toimihenkilöt 
Kilpailun johtaja Heikki Kujanpää, heikki.kujanpaa@japo.fi, +358407210492 
Ratamestari Timo Halla-aho, timo.halla-aho@alajarvi.fi, +358405818978 
Tiedottaja Ismo Mäkelä, ismo.makela@japo.fi, +358505998769 
Tulospalvelu Jari Kivimäki, jari.kivimaki@japo.fi, +358409651616 
Valvoja (TA) Pauli Anttila, pjanttila@gmail.com, +358452091299 
Ratavalvoja Jani Leppäniemi, 0407058266@netti.fi, +358407058266 
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