
Kompassi-cup pistejärjestelmä (kilpasarjat)

Alueelliset Kompassi-tapahtumat ovat matalan kynnyksen kilpailutapahtumia.

Keskeisintä on, että lapset pääsevät suunnistamaan mielekkäitä ratoja omaan

osaamiseen nähden. Menestyminen tai sijoitukset eivät ole alkuvaiheen tärkein

tavoite, vaan olennaista on lapsen kilpailemisessa ilo, omaehtoisuus ja aikuisen tuki.

Kompassi-cupissa pisteytys ei tulisi siis nousta turhan suureen osaan aikuisten

puheissa, vaan keskiössä on Kompassi-cupin osallistumiseen innostava ja sitouttava

tavoite. Toivommekin vanhemmilta rentoa ja iloista suhtautumista lasten

kilpailemiseen.

Pohjois-Pohjanmaan alueella keväästä syksyyn käytäviä henkilökohtaisia

cup-osakilpailuja on vuonna 2022 yhteensä 4 kpl, joista loppupisteet lasketaan 3

parhaan kilpailun osalta. Henkilökohtaiset cup-osakilpailut järjestetään 16.5., 13.6.,

15.8. ja 5.9. Henkilökohtaisen Kompassi-cupin kolme parasta palkitaan

Kompassi-mitalein, jotka jaetaan Pohjois-Pohjanmaan Kompassi-cup -tapahtumien

päätöstapahtumassa 26.9.2022.

Kilpailusarjoja on 10, mutta cup-pisteet lasketaan 6 sarjassa, koska suorien ja
viitoitettujen ratojen pisteet yhdistetään. Hopeakompassi-ikäisissä 12 ja 12TR

sarjojen pisteet yhdistetään siten, että jokaisessa cup-osakilpailussa suoran radan

maksimipisteet ovat 10 ja TR-radan maksimipisteet 5. Pronssikompassi-ikäisissä 10

ja 10RR sarjojen pisteet yhdistetään siten, että jokaisessa cup-osakilpailussa suoran

radan maksimipisteet ovat 10 ja RR-radan maksimipisteet 8. Viimeisessä
cup-osakilpailussa 5.9. lasketaan kaikissa sarjoissa 1,5 kertaiset pisteet.

● Kultakompassi-cup: H14, D14

● Hopeakompassi-cup: H12&H12TR, D12&D12TR

● Pronssikompassi-cup 10v: H10&H10RR, D10&D10RR

Tämä malli mahdollistaa, että suunnistaja kerää saman cup-sarjan pisteitä, vaikka

vaihtaisi kilpailusarjaa kauden aikana viitoitetulta radalta suoralle radalle tai vaihtelisi



kilpailusarjaa osakilpailukohtaisesti (esim. kilpailun luonteen tai maaston vaativuuden

mukaan).

Tasatilanteessa kilpailijoiden kesken järjestyksen ratkaisee 1) voittojen määrä 2)

kakkossijojen määrä 3) kolmossijojen määrä jne. Vertailua jatketaan, kunnes

järjestys ratkeaa. Mikäli tämänkin jälkeen pisteet on tasan, ratkaisee

finaalitapahtuman parempi sijoitus. Mikäli finaalissakin on sama sija, tai kumpikaan

ei mukana, on tulos tasapeli.

Kaikki osallistujat saavat aina vähintään yhden pisteen, oli suoritus hyväksytty
tai hylätty. Mikäli on ilmoittautunut, mutta ei lähtenyt radalle, ei osallistumispistettä

saa (tuloksissa DNS tai EIL). Viimeisessä cup-osakilpailussa 5.9. lasketaan
kaikissa sarjoissa 1,5 kertaiset pisteet.

Suorat radat 10RR-ratojen pisteet 12TR-ratojen pisteet

Sija Pisteet Sija Pisteet Sija Pisteet

1. 10 p. 1. 8 p. 1. 5 p.

2. 9 p. 2. 7 p. 2. 4 p.

3. 8 p. 3. 6 p. 3. 3 p.

4. 7 p. 4. 5 p. 4. 2 p.

5. 6 p. 5. 4 p. 5. - loput 1 p.

6. 5 p. 6. 3 p.

7. 4 p. 7. 2 p.

8. 3 p. 8. - loput 1 p.

9. 2 p.

10. -  loput 1 p.


