
 

 

 

KILPAILUOHJEET (päivitetty 13.8.2022) 

Pohjois-Pohjanmaan lasten ja nuorten Kompassi-cupin kolmas osakilpailu Oulussa 

Hiukkavaaran Hautakankaalla 15.8.2022. 

 

Tämä Kompassi-cup on lähikilpailu. Lähikilpailussa noudatetaan SSL:n Lähikilpailun sääntöjä sekä 

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

Kilpasarjoihin (Kulta-, Hopea- ja Pronssikompassi-sarjoihin) osallistuminen edellyttää, että 

suunnistajalla on kilpailulisenssi. For Fun-sarjoihin voi osallistua ilman voimassa olevaa lisenssiä. 

Päätoimihenkilöt: 

Kilpailun johtaja: Antti Laitinen, Koskelankylän Riento, 044-7868851 

Valvoja: Harri Posti, KoskRi 

Ratamestari: Lasse Qvist 

Tulospalvelun johtaja: Lasse Qvist 

 

Kilpailukeskus ja paikoitus: Kilpailukeskus on Barettien majalla Hiukkavaarassa, Valkiaisjärventie 

538, 90650 Oulu. Karttalinkki kisakeskukseen: https://goo.gl/maps/MR2xqBPZeu6R38pG8. Paikoitus 

parkkialueella ja tienvarressa kilpailukeskuksen läheisyydessä.  

 

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

Kilpailumaasto on kangasmetsää, jossa kulkee paljon metsäkoneen uria. Maastopohjassa on jonkin 

verran hakkuujätettä tehden siitä osin vaikeakulkuisen. Kaikki radat ylittävät vähän liikennöidyn 

Valkiaisjärventien, tien ylityksessä oltava tarkkaavainen.  

 

Kilpasarjat ja matkat: 

Matkat on mitattu linnuntietä pitkin.  

 



 

Kompassicup Sarja Matka Rasteja 

Kultakompassi H14, D14 2,4 km 9 

 
Hopeakompassi 

H12, D12 1,8 km 8 

H12TR, D12TR 1,4 km 6 

 
Pronssikompassi 

H10, D10 1,3 km 6 

H10RR, D10RR 1,4 km lyhintä reittiä /  
1,8 km siimaria pitkin 

5 

 

RR = rastireitti: Reitti on merkitty karttaan oranssilla viivalla ja viitoitettu maastoon yhtenäisellä 

valkoisella nauhalla eli siimarilla. Rastit ovat tämän siimarin varrella. Lapsi voi halutessaan kiertää 

radan siimaria pitkin tai tehdä siitä poikkeavia reitinvalintoja. 

 

TR = tukireitti: Karttaan on merkitty oranssilla viivalla sama siimari kuin rastireitillä. Maastossa rastit 

on sijoitettu vähän matkan päähän siimarista. Siimari on tarkoitettu tukemaan lasten etenemistä 

maastossa, se toimii ikään kuin ylimääräisenä “polkuna”. 

 

ForFun-sarjat: 

ForFun-sarjoihin ilmoittaudutaan kilpailukeskuksen infossa. Osallistumismaksu 2 € maksetaan infoon 

(varaa mielellään tasaraha). Samalla maksulla voi osallistua kaikkiin ForFun-sarjoihin. Kilpasarjoihin 

ilmoittautuneet voivat osallistua oman kilpailusuorituksen jälkeen ForFun-sarjoihin ilman lisämaksua. 

 

 
Saattaja-/kaverisarja 

Voit suunnistaa minkä tahansa kilparadan omaan tahtiin kilpasarjojen 

jälkeen (tule kilpasarjojen lähtöpaikalle klo 18.45-19.15. Pyydä Emit-

kortti ilmoittautumisen yhteydessä lainaan infosta, mikäli haluat 

ajanoton). Radan voit kiertää yksin tai yhdessä, tuloksia ei julkaista 

mutta halutessaan maalista saa tulosteen omasta ajasta. Kartat ovat 

saatavilla infosta n. 18.45-. 

 

Lähdöt:. Kaikkien sarjojen lähtö on kilpailukeskuksessa.  

 

WC: Kilpailukeskuksessa ei ole wc:tä 

 

Ensiapu: Kilpailukeskuksessa ei ole ensiapuhenkilöstöä. Ensiapuvälineistö hätätapauksia varten 

löytyy kilpailukeskuksen infosta. 

 

Palkinnot: Kaikki tapahtumaan osallistuvat lapset saavat pienen palkinnon.  



 

Tarkemmat ohjeet kilpasarjalaisille: 

Kilpailunumerot: Kilpailussa ei käytetä kilpailunumeroa.  

 

Leimausjärjestelmä: Kilpasarjoissa käytetään Emit-leimausta. Kilpailija vastaa itse siitä, että kilpailee 

oikeannumeroisella Emit-kortilla. Tarkista kilpailusuorituksen aikana rastikoodista, että leimaat omalla 

rastilla. Tarkistuslipukkeet saatavilla lähdöstä. 

 

Rastimääritteet: Rastimääritteet on painettu karttoihin. Rastireitillä rastikoodit ovat järjestyksessä 

RR1, RR2, RR3, RR4, RR5. RR- ja 10-sarjoissa puuttuva tai virheellinen leimaus aiheuttaa 10 

minuutin lisäyksen loppuaikaan. 

 

Toiminta Kompassi-cup -sarjojen lähtöpaikalla: Vapaa lähtöaika klo 18.00-18.45.  

 

Lähtökarsinaan on kaksi jonoa. Toisessa jonossa ovat RR ja 10-sarjojen suunnistajat, toisessa TR-, 

12- ja 14-sarjojen suunnistajat. Molemmista jonosta päästetään suunnistaja lähtökarsinaan 1 min. 

välein. 

 4 min ennen lähtöä: Kilpailija ilmoittautuu lähdön toimitsijalle. 

 3 min: RR-, 10- ja TR-sarjojen suunnistajat tutustuvat mallikarttaan, jossa on rata. 12- ja 14-

sarjojen suunnistajat tutustuvat mallikarttaan, jossa on K-piste.  

 2 min: RR- ja 10-sarjan suunnistajat saavat kartan ja suullisen opastuksen radasta. TR-sarjan 

suunnistajat tutustuvat mallikarttaan, jossa on rata. 12- ja 14-sarjojen suunnistajat tutustuvat 

mallikarttaan, jossa on K-piste. 

 1 min: RR- ja 10-sarjan suunnistajat voivat tutkia karttaa ja rataa, muiden sarjojen 

suunnistajat saavat ottaa kartan oman ratansa ämpäristä ja tutustua rataansa. 

 Lähtö: Kymmenen sekuntia ennen lähtöä Emit-kortti asetetaan lähtöleimasimeen. Lähtökellon 

merkistä kilpailija irrottaa Emitin leimasimesta ja lähtee matkaan. Kilpailusuorituksen aika 

alkaa, kun kilpailija irrottaa Emitin lähtöleimasimesta. 

 

Viimeiset rastit: Toiseksi viimeisen rastin jälkeen aukon reunalta viitoitus viimeiselle rastille sillan 

kautta. Viitoitusta ei ole merkitty karttaan. 

 

Kaikilla sarjoilla on sama viimeinen rasti. Rastilla on kaksi leimasinta, RR5 ja 100. Kilpailijat voivat 

leimata kummalla tahansa leimasimista. 

 

Maali: Maalissa käytetään maalileimausta. Maalileimauksen jälkeen siirrytään leimantarkastukseen 

viitoitusta pitkin. 

 

Keskeyttäneet: Keskeyttäneiden kilpailijoiden on ilmoittauduttava maalissa. 

Tervetuloa kisaamaan ja onnea matkaan! 


