
 

 

KILPAILUKUTSU 

 

Koskelankylän Riento järjestää Pohjois-Pohjanmaan lasten ja nuorten Kompassi-cupin kolmannen 

osakilpailun Hiukkavaaran Hautakankaalla 15.8.2022.  

 

Kisa toteutetaan lähikilpailuna. Lähikilpailussa noudatetaan SSL:n Lähikipailun sääntöjä sekä Suunnistuksen 

lajisääntöjä niiltä osin, kuin näissä säännöissä määrätään sekä järjestäjän ohjeita. 

 

Sarjat: 

Kilpasarjat (lisenssi pakollinen) 

● H/D Pronssi: 10-v ja alle RR (erittäin helpot radat) 

● H/D Pronssi: 10-v ja alle suora (erittäin helpot radat) 

● H/D Hopea: 11-12-v. TR (helpot radat) 

● H/D Hopea: 11-12-v. suora (helpot radat) 

● H/D Kulta: 13-14 -v. suora (erilaisia reitinvalintoja eritasoisille suunnistajille) 

 

RR = rastireittirata: maastossa on yhtenäinen nauha, jonka varrella rastit ovat. Reitin varrella on 

oikaisumahdollisuuksia, joita saa käyttää hyväkseen. 

TR = tukireittirata: sama nauha kuin RR-radalla, mutta rastit sijaitsevat nauhalta sivussa. Viitoitusta voi käyttää 

hyväkseen tai suunnistaa rasteille ilman sitä.  

 

ForFun-sarja (ei vaadi lisenssiä eikä ennakkoilmoittautumista):  

● Saattaja-/kaverisarja: Voit suunnistaa minkä tahansa kilparadan omaan tahtiin kilpasarjojen jälkeen. 

Radan voi kiertää yksin tai yhdessä, tuloksia ei julkaista mutta halutessaan saa tulosteen omasta 

ajasta.  

 

Kilpasarjoihin osallistuva lapsi voi oman suorituksensa jälkeen vielä osallistua ForFun -ratoihin maksutta. 

 

Kompassi-cup -pistelaskujärjestelmä: Kilpasarjojen Kompassi-cup -pistelaskujärjestelmä on erillisellä 

liitteellä, joka löytyy Koskelankylän Riennon www-sivuilta. 



 
 

Ilmoittautuminen: Kulta-, hopea- ja pronssikompassisarjoihin osallistuminen edellyttää, että suunnistajalla on 

kilpailulisenssi. Kilpasarjoihin ilmoittaudutaan IRMA-palvelun kautta viimeistään 12.8.2022 klo 24.00 

mennessä. ForFun -sarjoihin ilmoittautuminen paikan päällä infossa. 

 

Jälki-ilmoittautuminen: Kilpasarjojen jälki-ilmoittautuminen IRMA-palvelun kautta viimeistään 14.8.2022 klo 

24.00, kaksinkertainen maksu. 

 

Osanottomaksut: Kilpasarjat 6 €, maksu Irman kautta ilmoittautumisen yhteydessä. ForFun-sarjat 2 € paikan 

päällä infossa käteisellä (mielellään tasaraha). 

 

Leimaus:  

● Kilpasarjoissa emit-leimaus. Mikäli kilpailijalla ei ole omaa emit-korttia, järjestäjä varaa lainakortin, 

nouto infosta.  

● ForFun-sarjat: Mikäli haluat tulosteen omasta ajasta saattaja-/kaverisarjassa, ota mukaan oma emit-

kortti tai pyydä se lainaan infosta ilmoittautumisen yhteydessä. Radan voi kiertää myös ilman 

leimausta. Leimausradalle lainakortteja on saatavilla Leimausradan lähdössä.   

 

Palauttamattomasta lainakortista peritään 50 € maksu. 

 

Lähtö: Kilpasarjoissa vapaat lähtöajat klo 18.00-18.45. Lähtö saattaja-/kaverisarjaan klo 18.45-19.15.  

 

Kartta ja maasto: Suunnistuskartta, mittakaava 1:5000. Kilpasarjojen kartta on muovisuojuksessa. 

Kilpailumaasto on kangasmetsää, jossa kulkee paljon metsäkoneen uria. 

 

Opastus ja paikoitus: Kilpailukeskus on Barettien majalla Hiukkavaarassa, Valkiaisjärventie 538, 90650 Oulu. 

Karttalinkki kisakeskukseen: https://goo.gl/maps/MR2xqBPZeu6R38pG8. Paikoitus parkkialueella ja 

tienvarressa kilpailukeskuksen läheisyydessä. Opastus Raitotien liikenneympyrästä Hiukkavaaran 

keskuksessa. 

 

Pukeutuminen ja pesu: Pukeutuminen maasto-olosuhteissa. Kilpailukeskuksessa ei pesumahdollisuutta. 

Peseytyminen mahdollista Valkiaisjärven uimarannalla, joka sijaitsee noin kilometrin päässä kisakeskuksesta. 

 

Palkinnot: Kaikille osallistujille pieni palkinto.  

 

Toimihenkilöt: Kilpailunjohtaja: Antti Laitinen 044-7868851. Ratamestari: Lasse Qvist. Kilpailun valvoja: Harri 

Posti, KoskRi. 

 

 


