
 

 

Keski-Suomen Kompassi-cup 2. Osakilpailu 

Maauimalan liikuntapuisto Jämsä 31.5.2022 

 

Kilpailuohjeet (alustava) 

 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja järjestäjän ohjeita.  

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.  

Muutoksia kilpailuohjeisiin voi tulla ja lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan kilpailupäivänä 
tapahtumasivuilla. 

 

ORGANISAATIO 
 

Tapahtumajohtaja: Maaret Rantanen, 040 524 1399, maaret.rantanen@gmail.com 
Valvoja: Jarmo Puttonen, Suunta Jyväskylä 
Ratamestari: Heta Virkajärvi, Lotta Salonen ja Panu Kärkkäinen 
Tuomarineuvosto: Jarmo Puttonen 

 

TAPAHTUMAPAIKKA 

Kilpailukeskus sijaitsee Jämsässä Maauimalan liikuntapuistossa.  Paikoitus tapahtumakeskuksen 

tuntumassa, läheisen uimarannan pysäköinti-alueella osoitteessa Lukkoilantie 13A. Opastus sinne 

on Yhdystieltä ja paikoillaan klo 17. Pysäköinti on sallittua vain järjestäjien osoittamilla 

pysäköintipaikoilla. Pysäköinti omatoimisesti ja huomioi alueen muut käyttäjät. Ei parkkimaksua. 

Parkkialueelta matkaa kilpailukeskukseen n. 300 m. Parkkialueelta on opastus kilpailukeskukseen, 

jota ehdottomasti noudatettava. Tutustu tapahtumakeskuksen karttaan, jossa kielletyt alueet. 

HUOM! Opaskartta löytyy näiden ohjeiden lopussa. Kehnon kelin sattuessa tapahtumakeskuksessa 

sisätilaa tarjolla, muuten ollaan ulkotiloissa. 

 

KILPAILUKARTTA 



 
Sprinttisuunnistuskartta mittakaava 1:4000 / 2m, päivitetty 6-7/2021. Kartta on muovisuojuksessa. 

 

MAASTO 

Kilpailualue on Jämsän keskustan tuntumassa osin puistomaisessa ja osin kortteliympäristössä. 

Maaston kulkukelpoisuus on hyvä sisältäen asfalttia, hiekkaa ja nurmikkoa. Alue on lapsille hyvin 

soveltuva ja tarjoaa selkeitä suunnistustehtäviä. Maastossa on runsaasti rasteja lähekkäin. Muista 

siis tarkistaa rastin koodi! Maastossa on järjestävän seuran ohjaajia, jotka auttavat tarvittaessa. 

Huomioithan muut alueella liikkuvat ja noudata varovaisuutta. Kilpailukeskus on Maauimalan 

liikuntapuistossa. 

 

SARJAT JA MATKAT 
 
Kaikilla radoilla lyhyet sprinttimatkat alle 1,5 km. Matkat ja rastimäärät lisätään lopulliseen 
versioon. 
 
Kultakompassi H14,   km, rasteja 12 
Kultakompassi D14,   km, rasteja 12 

 
Hopeakompassi H11-12 suora,   km, rasteja 11 
Hopeakompassi D11-12 suora,   km, rasteja 11 
Hopeakompassi H11-12TR,  km, rasteja 10 
Hopeakompassi D11-12TR,  km, rasteja 10 

 
Pronssikompassi (10v) H10 suora,  km, rasteja 11 
Pronssikompassi (10v) D10 suora,  km, rasteja 11 
Pronssikompassi (10v) H10RR,  km, rasteja 10 (= RR1, RR2, RR3 jne.) 
Pronssikompassi (10v) D10RR,  km, rasteja 10 (= RR1, RR2, RR3 jne.) 
 

Pronssikompassi (8v) D8RR,  km, rasteja 10 (=RR1, RR2, RR3 jne.) 
Pronssikompassi (8v) H8RR,  km, rasteja 10 (=RR1, RR2, RR3 jne.) 
 

 

KIELLETYT ALUEET 

Karttaan on merkitty kielletyt alueet. Huomioi erityisesti, että keskustan pääkatu Keskuskatu on 

kielletty alue, kadun ylitys sallittu vain karttaan merkityistä kohdista suojateitä pitkin.   

 



 

 
 

 

 

RASTIT, LEIMAUSJÄRJESTELMÄ JA EMIT-KORTIT 

RASTIT 



 
Rastit on merkitty oranssivalkoisin rastilipuin. Rastilipun vieressä on Emit-leimasin, mihin 
suunnistaja asettaa Emit-korttinsa. Rastireitin rastilipuissa on koodit RR1, RR2, RR3 jne. Muiden 
sarjojen rasteilla rastileimasimiin on merkitty karttaan painettujen rastimääritteiden mukainen 
rastin oma numerotunnus (rastin koodi). Joillakin sarjoilla on samoja rasteja kuin rastireitillä, 
jolloin RR-koodi voi olla suoran suunnistuksen radoilla rastikoodina. 
 
Kaikilla sarjoilla on yhteinen viimeinen rasti. Rastilla on kaksi rastilippua, normaali ja RR10 
tunnuksella merkattu. Rastilla on rastipukkiin kiinnitettynä leimasin, jossa on 2 koodia rastireitin 
koodi (koodi RR10) sekä suoran suunnistuksen koodi (koodi 100).  
 

Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa. Kilpailussa käytetään elektronista Emit-
leimausjärjestelmää. Tarvittaessa järjestäjä lainaa Emit-kortin (2€/kpl). Lainatut Emit-kortit on 
palautettava infoon. Palauttamatta jätetystä kortista peritään 70 €:n maksu. 
 

Kilpailija on itse vastuussa Emit-korttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää ilmoittautuessa 

mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tule tarkistamaan/varmistamaan kilpailijan 

kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä. 
 

KILPAILUNUMEROT, EMIT-TARKISTUSLIPUKKEET JA RASTIMÄÄRITTEET 

Kilpailunumeroa ei käytetä.  Emit-tarkistuslipukkeet ovat lähdössä. Rastimääritteet on painettu 

karttaan. 
 

LÄHDÖT 

Kilpasarjoissa väliaikalähdöt klo 18.30 alkaen. Lähtöluettelo julkaistaan ma 30.5.2022. Lähtöön on 

matkaa 200 m ja reitti lähtöpaikalle on viitoitettu. 

 

LÄHDÖN TOIMINTA JA KILPAILUN KULKU 

• Viisi (5) minuuttia kilpailija kutsutaan/opastetaan lähtöalueelle, jossa voi tutustua 
kilpailukarttaan. Kartat ovat vaakatasossa ja valmiiksi suunnattuna. RR- ja TR-sarjoissa rata 
on näkyvissä. Muilla sarjoilla karttaan on merkitty K-piste eli lähtökolmio. 

• Neljä (4) minuuttia 
Odotus 

• Kolme (3) minuuttia 
Emit-kortin nollaus. 

• Kaksi (2) minuuttia 
RR-sarjalaiset saavat kartan ja opastuksen. TR-sarjalaiset saavat kartan, jossa on rata. 
Muilla sarjoilla on nähtävillä kartta, johon on merkitty K-piste. 

• Yksi (1) minuutti  



 
RR- ja TR-sarjalaiset tutustuvat itsenäisesti omaan rataansa. H/D11-12, H/D14 sarjojen 
suunnistajat saavat kartan ja voivat tutustua rataansa. 

• Lähtöhetki 
Kilpailijat lähtevät matkaan Emit-kortin nollauksesta. Lähtöpaikka on sama kuin 
lähtökolmio kartalla. K-piste on merkitty K-tunnuksella ja rastilipulla maastoon. 

 

LISÄOHJE RR-SARJAT 

Kilpailukartta on kooltaan A5 ja se annetaan 2 minuuttia ennen lähtöä. Rastireitti-radalla (RR) on 

rasteja 10 kpl. RR-reitin viitoituksena ja Tukireitin (TR) tukena on maastossa kulkeva yhtenäinen 

valkoinen muovinauha. RR-rastit ovat viitoituksen varrella. RR-radan rasteilla ovat tunnukset RR1, 

RR2, RR3, RR4 jne. sekä rastilipuissa että leimasimissa. Kilpailija saa väärästä tai puuttuvasta 

leimauksesta 10 min lisäajan kutakin virhettä kohden. RR-sarjalaiset leimaavat maalissa kuten 

kaikki muutkin; maalissa ei ole RR-tunnusta.  

 

MAALI 

Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailussa on käytössä maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen 

kilpailija menee leimantarkastukseen, jossa luetaan kilpailukortti. Maali suljetaan viimeisen 

kilpailijan saavuttua maaliin tai viimeistään klo 20.00. Karttoja ei kerätä pois maalissa - muistakaa 

Reilu Peli! 

 

KESKEYTTÄNEET 

Keskeyttänyt suunnistaja tulee maaliin, leimaa maalilinjalla ja ilmoittaa keskeyttämisestään Emit-

kortin tarkastuksessa. 
 

WC, PESEYTYMINEN JA JUOMAVESI 

WC:t kilpailukeskuksessa. Peseytymismahdollisuutta tai vesipistettä ei ole kilpailukeskuksessa. 

Viereisessä maauimalassa voi käydä pulahtamassa ja heittämässä talviturkin kilpailun jälkeen 

(miksei myös ennen kilpailuakin). 
 

PALKINNOT 

Kaikki saavat osallistumispalkinnon maalissa.  

 

ENSIAPU 

Sijaitsee kilpailukeskuksen Infossa. 

 



 

KORONA-OHJEET 
Älä tule sairaana tapahtumapaikalle. Vältä turhia kokoontumisia ja lähikontakteja. Karttoja ei kerätä pois 

maalissa - muistakaa Reilu Peli! 

 

KAHVIO 

Kilpailukeskuksessa on pieni kahvio, josta saa mm. kahvia, virvokkeita ja pientä purtavaa. 

Maksutapa käteinen.  

 

 

OPASKARTTA 

 

 

 

Tervetuloa iloiseen ja vauhdikkaaseen suunnistustapahtumaan! 

Jämsän Retki-Veikot 


