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Toimintaohjeet H/D 8–10 

RATA C: Yksi lippu/rasti. Rastireitti-ikäisten (H/D 8–10) tehtävänä on vastata, onko rastilippu oikeassa 
kohdassa, eli onko rastilippu samalla kohteella kuin rastiympyrä kartassa. Vastaus on joko ON tai EI ole 
oikeassa kohdassa. 

Kuljettava tie on merkitty maastoon siimarilla. Kilpailija saa kulkea vain siimarilla merkittyä tietä pitkin 
– maastoon tai muille teille ei saa mennä. Siimarin varrella on katselupaalu, jossa on tehtävän (rastin) 
numero.  Katselupaalun kohdalta kilpailijan on ratkaistava, onko maastossa oleva rastilippu oikealla 
kohteella. Halutessaan kilpailija voi vapaasti kulkea siimarilla merkittyä tietä edes takaisin ja varmistaa 
onko rastilippu oikeassa kohdassa. 

Kullakin katselupaalulla on pihtileimasin, jolla kilpailija leimaa vastauksensa kilpailukortin 
vastaustaulukkoon. Merkinnän voi tehdä myös katselupaalulla olevalla kynällä, jos lapsi ei vielä jaksa 
puristaa pihtileimasinta. Tee leimaus huolellisesti – tehtyä leimausta ei voi enää korjata tai muuttaa. 

Kartanlukuradan kiertämisestä ei oteta aikaa. Tärkeintä on lukea karttaa rauhassa ja huolellisesti. 

Ensimmäisellä tehtävärastilla on toimitsija, joka tarvittaessa opastaa kilpailijaa toimimaan oikein. 

Kartanlukuradan jälkeen on yksi aikarasti (katso ohje alta). Jos aikarastilla on jonoa, odota rauhallisesti 
jonossa omaa vuoroasi. 

 

Toimintaohjeet H/D 11-16 

RATA B (H/D 11-13) ja RATA A (H/D 14-16): Useita lippuja/rasti. Kilpailijan tehtävänä on vastata, mikä 
rastilipusta on oikealla kohteella – vai onko mikään. Vastaus on joko rastilippu A, B, C, D, E tai Z, jos 
mikään lipuista ei ole oikeassa kohteessa. 

Kilpailija saa kulkea vain siimarilla merkittyjä teitä ja polkuja pitkin – maastoon ei saa mennä eikä 
muille teille tai poluille. Siimaria ei ole merkitty karttaan. Kuljettavan tien varrella on katselupaalu, 
jossa on tehtävän (rastin) numero.  Katselupaalun kohdalta kilpailijan on ratkaistava, mikä maastossa 
olevista rastilipuista on oikeassa kohdassa – vai onko mikään. Halutessaan kilpailija voi vapaasti kulkea 
tietä edes takaisin ja siten varmistaa oikea vastaus. 

Katselupaalulta katsottaessa vasemmanpuoleisin rastilippu on A. Seuraava rastilippu oikealle on B jne. 
Jos mikään rastilipuista ei ole oikealla kohteella, on vastaus Z (zero). Jos tehtävässä on vain yksi 
rastilippu, on vastaus joko A tai Z. Rastilippujen määrä tehtävällä on merkitty rastimääritteisiin ja sen 
näkee myös kilpailukortista. 

Kunkin katselupaalun läheisyydessä on pihtileimasin, jolla kilpailija leimaa vastauksensa kilpailukortin 
vastaustaulukkoon. Tee leimaus huolellisesti – tehtyä leimausta ei voi enää korjata tai muuttaa. 

Kartanlukuradan jälkeen on kolme aikarastia (katso ohje alta). Jos aikarastilla on jonoa, odota 
rauhallisesti jonossa omaa vuoroasi. 



Aikarasti 
Kartanlukuradan jälkeen on aikarasti(t), jossa tehtävänä on vastata mahdollisimman nopeasti mikä 
rastilipuista on oikeassa kohdassa. Kullakin aikarastilla on kaksi tehtävää, jotka tulee vastata 
mahdollisimman nopeasti. Maksimiaika on 60 sekuntia. Väärästä vastauksesta tulee 30 sekunnin 
lisäaika. 

H/D 8-10 sarjoissa on yksi aikarasti, jolla on kaksi tehtävää. 
H/D 11-16 sarjoissa on kolme aikarastia, joilla kullakin on kaksi tehtävää. 

Reilun pelin säännöt 
Tehtäväradan kiertäneet eivät saa paljastaa vastauksiaan heille, jotka eivät vielä ole rataa kiertäneet.  
Radalla jokainen tekee oman suorituksensa. Keskustelu muiden kilpailijoiden kanssa radalla on 
kielletty. Toimitaan reilun pelin sääntöjen mukaisesti! 

Harjoitustehtävät 
Kilpailukeskuksessa on harjoitustehtäviä ja opastajia, joiden avulla voi tutustua ja harjoitella tehtävien 
suorittamista ennen varsinaista kilpailua. Harjoitusradat avataan noin klo 16.45.  

Lähtö 
Kilpailussa on kaksi lähtöä. Lähtö 1 on C-radalle (H/D 8-10) ja lähtö 2 on A ja B-radoille (H/D 11-16). 
Lähtö 1 on jäähallin takana parkkipaikan vierestä. Lähtöön 2 on matkaa noin 200 metriä ja sinne 
mentäessä on ylitettävä Köyliöntie. 

Käytössä on vapaat lähtöajat. Lähdöt ovat avoinna klo 17.00–19.00.  

Kuntoradalle lähdetään lähdöstä 2. 

Pistelaskenta & tulokset 
Tuloksissa ensimmäisenä on se, jolla on eniten oikeita vastauksia kartanlukuradalta. Jos kilpailijoilla on 
yhtä monta oikeaa vastausta, ratkaisee sijoituksen aikarastin kokonaisaika (suoritusaika + virheet). 

Tulokset ja oikeat ratkaisut julkaistaan kilpailukeskuksessa klo 19.00 jälkeen, kun viimeinen kilpailija 
on lähtenyt radalle. Kilpailun jälkeen tulokset julkaistaan internetissä www.kk-v.fi/suunnistus/.  

Sarjat  
H8, D8, H9, D9, H10, D10 Rata C  
H11, D11, H12, D12, H13, D13 Rata B  
H14, D14, H16, D16 Rata A  
 
Saattajasarjat/parisuunnistus:  
RR1 ja RR2 Rata C 
TR, R1, R2 ja R3  Rata B 
 
Kuntosuunnistus 
Kuntosuunnistajille on tarjolla A-rata.  
Kuntosuunnistuksen vapaaehtoisen karttamaksun (4 €) voi maksaa lähtöpaikalla, josta saa myös kil-
pailukartan ja -kortin. Ennakkoilmoittautumista en edellytetä. Muista kirjoittaa nimesi kilpailukorttiin. 



Kartta 
A- ja B-radoilla tulostekartta sprinttisuunnistuskartan merkein. Mittakaava 1:4000, käyräväli 2,5 m. 
C-radalla (H/D 8-10) pihakartta mittakaavassa 1:2000. 

Rastimääritteet ovat kartassa (ei irtorastimääritteitä). 

Maasto 
Kilpailussa saa kulkea vain kartassa olevia siimarilla merkittyjä teitä pitkin. Maastoon ei saa mennä! 
Kuljettavat urat ovat kovapintaisia teitä ja ulkoilupolkuja. Jalkineiksi suositellaan tavallisia 
lenkkitossuja. 

H/D 8-10 -sarjojen tehtävärastit sijaitsevat urheilukeskuksen ja leirikentän alueella.  

H/D 11-16 -sarjojen tehtävärastit sijaitsevat kangasmetsäalueella, jossa on runsaasti vanhoja 
soranottokuoppia. 

Lisätiedot 
Ari Uotila: 040-5244 909, ari.uotila(at)pp2.inet.fi 

 

Oheishauskaa 
Pitkäjärven Weranta tarjoaa polkuautot ja pomppulinna suunnistajien käyttöön veloituksetta oman 
huoltajan tai muun vanhemman luvalla ja valvonnassa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa tarkkuussuunnistamaan koko perheen voimin! 

 

 

https://www.kk-v.fi/suunnistus/ 


