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Suomen Suunnistusliitto ry

Radiokatu 20, 00240 HELSINKI

22.1.2018 alkaen Valimotie 10, 00380 Helsinki

Suomen Suunnistusliiton liittohallitus on hyväksynyt kokouksissaan 7.3.2017, 2.5.2017, 3.10.2017
ja 12.12.2017 seuraavat lajisääntömuutokset

1. Kilpailujen järjestämisen helpottaminen
Muutoksista suurimman osan tarkoituksena on helpottaa kilpailujen järjestämistä.

Uusi lajisääntö 8.63
8.63 Vapaan lähtöajan kilpailussa kilpailija saa lähteä haluamanaan lähtöaikana järjestäjän il-
moittamassa aikavälissä ja minimi lähtövälillä edelliseen saman sarjan kilpailijaan. Vaihtoeh-
toisesti kilpailija voi valita ennakkoon haluamansa lähtöajan järjestäjän ilmoittamasta lähtöai-
kojen listasta.

Muutettu lajisääntö 10.52 d) ja o)
10.52 Liiton myöntämän kilpailun kilpailukutsussa tulee olla seuraavat tiedot:
d) sarjat; viestikilpailussa on mainittava mahdolliset ikä- ja sukupuolirajoitukset osuuksittain
(esimerkki: 1. osuus 7,5 km: H15–18, H35), myös mahdolliset kuntosarjat tulee mainita
o) kilpailun mahdollisen peruuttamisen ilmoitustapa

Uusi lajisääntö 10.81
10.81 Kohtien 10.82–10.90 sääntöjä noudatetaan vain siltä osin kuin se on teknisesti mahdol-
lista ryhmälähtökilpailussa (katso 8.62), vapaan lähtöajan kilpailussa (katso 8.63) ja yhteisläh-
tökilpailussa (8.65).

Poistettu lajisääntö 10.84
10.84 Kilpailijat, jotka edustavat samaa seuraa, eivät saa olla lähtöluettelossa peräkkäin.
Säännöstä poiketaan, jos sarjassa on niin vähän osanottajia, ettei sääntöä voida noudattaa tai
kun lähtöluettelo laaditaan kohtien 10.811 tai 10.831 mukaisesti.

Muutettu lajisääntö 10.91 i)
10.91 Kilpailijalle on annettava tai hänen nähtäväkseen kilpailukeskukseen on
asetettava kilpailuohjeet, joista ilmenevät:
i) mallirastin sijainti elektronisen kilpailukortin tarkistuslaitteen sijainti

Muutettu lajisääntö 11.111
11.111 Käymälöitä on sijoitettava kilpailukeskukseen. Käymälöitä on mahdollisuuksien mu-
kaan järjestettävä myös lähtöpaikkojen läheisyyteen.

Muutettu lajisääntö 11.12
11.12 Yli tunnin kestävässä kilpailusuorituksessa järjestäjää suositellaan tarjoamaan järjestä-
jän on tarjottava kilpailijalle juomaa juomapisteissä noin 30 minuutin välein (katso 19.65).
Tuolloin juomana on tarjottava ainakin sopivan lämpöistä vettä.
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Muutetut lajisäännöt 11.42 ja 11.421
11.42 Rastivälineiden tulee olla kilpailun kaikilla rasteilla yhdenmukaiset kilpailukeskukseen si-
joitetun mallirastin rastivälineiden kanssa. Järjestäjän on huolehdittava siitä, että ne pysyvät
tarkoituksenmukaisessa kunnossa koko kilpailun ajan.

11.421 Rastireittiratojen mallirastin tulee olla myös lähdössä. Mallirastin tulee vastata
välineistöltään maastossa olevia rasteja.

Poistetut lajisäännöt 13.22, 13.23 ja 13.32
13.22 Palkintojen arvo ja määrä on suhteutettava osanottajamäärään samoin kuin kilpailun
arvoon ja luonteeseen.
13.23 Henkilökohtaisten osuuspalkintojen jakaminen viestikilpailussa on kielletty.
13.32 Kilpailusta laaditaan kattavaan mediajakeluun tarkoitettu ennakkotiedote.

Muutettu lajisääntö 13.42
13.42 Järjestämisluvan myöntäjä laskuttaa vahvistetut maksut järjestäjältä viimeistään kilpai-
lun jälkeen järjestämisluvan (katso 1.244) ja järjestämissopimuksen (katso 1.245) mukaisesti.

Muutetut lajisäännöt 13.43 d) ja e)
13.43 Kilpailua koskeva aineisto on säilytettävä seuraavasti:
d) tulokset elektronisessa muodossa järjestäjällä vuoden ja liitossa kolme (3) vuotta, paperilla
liitossa pysyvästi,

Muutettu lajisääntö 14.12
14.12 Keskimatkan, pitkän matkan ja erikoispitkän matkan kilpailussa kilpailija voidaan sulkea
kilpailusta maastotuntemuksen takia (katso 2.62).

Muutettu lajisääntö 14.71
14.71 Eri päiväksi, joka ei ole alkuperäisen kilpailun yhteydessä, siirtyneessä kilpailussa suori-
tetaan uusi arvonta.

Poistettu lajisääntö 14.74
14.74 Jos lämpötila on -15… -20°C jossakin radan pisteessä, järjestäjien tulee antaa ohjeet
suojaamisesta kylmän sään varalta.

Muutettu lajisääntö 18.132
18.132 Sprinttikilpailun täysi kilpailu- ja harjoittelukielto astuu voimaan kaksi viikkoa ennen
kilpailupäivää. Tämän jälkeen kaikki liikkuminen kilpailu- ja harjoittelukieltoalueella on kiellet-
tyä (katso 3.26). Kilpailu- ja harjoittelukielto on tämän kohdan mukainen kaikissa kilpailuissa,
joista ei ole julkaistu kilpailu- ja harjoittelukieltoa ennen 2.6.2015. Ennen 2.6.2015 julkaistujen
kilpailu- ja harjoittelukieltojen tapauksissa noudatetaan kiellon määrityksiä.
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Uusi lajisääntö 19.64
19.64 Kukin sarja on lähetettävä yhtenä kokonaisuutena. Jos käytetään samaa rataa eri sar-
joilla, eri sarjojen osanottajia ei saa arpoa lähtemään saman-aikaisesti eikä lomittain (katso
10.85).

Uusi lajisääntö 19.65
19.65 Yli tunnin kestävässä kilpailusuorituksessa järjestäjän on tarjottava kilpailijalle juomaa
juomapisteissä noin 30 minuutin välein. Juomana on tarjottava ainakin sopivan lämpöistä vet-
tä.

Uusi lajisääntö 19.69
19.69 Kilpailusta laaditaan kattavaan mediajakeluun tarkoitettu ennakkotiedote.

2. Elektronisten laitteiden käyttöön liittyvä lajisääntömuutos

Muutettu lajisääntö 3.54 alakohtineen
3.54 (muutettu) Apuvälineiden, kuten kulkuneuvon, erillisen korkeus- ja etäisyysmittarin sekä
muun elektronisen laitteen käyttö on suunnistuksessa kielletty. Kompassi, elektroninen kilpai-
lukortti, otsalamppu, sykemittari, GPS-laite ilman karttanäyttöä ja kamera ovat sallittuja apu-
välineitä.
3.541 Järjestäjän luvalla kilpailija saa käyttää lisälaitteita (esimerkki: puhelin).
3.542 Järjestäjä voi määrätä arvokilpailussa (katso 1.233) käytettäväksi seurantalaitteen kaikil-
le tai osalle kilpailijoista. Seurantalaitteen käyttöpakosta on mainittava kilpailukutsussa.
3.543 (uusi) Järjestäjä voi kieltää GPS-laitteen tai kameran käytön kilpailussa. Kiellosta on
mainittava kilpailukutsussa.
3.544 (uusi) GPS-laitteen tai kameran tietosisältöä saa käyttää vasta kilpailun teknisen päät-
tymisen jälkeen (katso 1.237). Järjestäjä voi käyttää seurantalaitteen tietosisältöä jo kilpailun
aikana.

3. Hiihtosuunnistuksen kartanantohetkeen ja SM-erikoispitkän matkan kilpailun lopettamiseen
liittyvät lajisääntömuutokset

Muutettu lajisääntö 14.54
14.54 (muutettu) Henkilökohtaisessa kilpailussa 15-vuotiaiden ja sitä vanhempien sarjoissa
kartta annetaan 15 sekuntia ennen lähtöä ja tätä nuoremmissa sarjoissa 60 sekuntia ennen
lähtöä. Takaa-ajolähdössä kartan saa ottaa lähtömerkin jälkeen.

Poistettu lajisääntö 19.6421
19.6421 Hiihtosuunnistuksen henkilökohtaisessa kilpailussa kartta annetaan 15 sekuntia en-
nen lähtöhetkeä sarjoissa H21 ja D21 sekä niitä nuoremmissa sarjoissa (katso 14.54).
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Poistettu lajisääntö 19.312a
19.312a Hiihtosuunnistuksen erikoispitkän matkan kilpailu

Muutettu lajisääntö 19.33
Poistettu lajisääntökohdan 19.33 taulukosta hiihtosuunnistuksen erikoipitkää matkaa koskeva
sarake.

Poistettu lajisääntö 19.462, jossa kerrotaan hiihtosuunnistuksen erikoispitkän matkan SM-
kilpailun ohjeajat.

4. Pyöräsuunnistuksen SM-kilpailuihin liittyvät lajisääntömuutokset (mm. SM-erikoispitkän
matkan lisääminen)

Uusi lajisääntö 19.313A
19.313A Pyöräsuunnistuksen erikoispitkän matkan kilpailu

Lisäys lajisäännön 19.33 taulukkoon
Lisätty taulukkoon pyöräsuunnistuksen erikoispitkän matkan kilpailu ja siihen sama sarjajako
kuin pyöräsuunnistuksen pitkän matkan kilpailussakin.

Uusi lajisääntö 19.24
19.24 Pyöräsuunnistusviestikilpailun miesten sarjojen joukkue voi muodostua myös yhdestä
miehestä ja yhdestä naisesta.

Uusi lajisääntö 19.491
19.491 Henkilökohtaisessa pyöräsuunnistuksen erikoispitkän matkan kilpailussa ohjeaika on
180 % pyöräsuunnistuksen pitkän matkan kilpailun ohjeajasta.

5. Tarkkuussuunnistusta koskevat lajisääntömuutokset

Tarkkuussuunnistuksen lajikohtaiset säännöt sisältävä lajisääntökokonaisuus 16 Tarkkuus-
suunnistus on uusittu kokonaan.

Uudet lajisääntökohdat SM-kilpailujen osalta
19.9 Tarkkuussuunnistus ja aikarastiasemat
19.91 Jos aikarastiasemalla ei käytetä elektronista ajanottoa, aikarastilla tulee olla kaksi ajan-
ottajaa, joiden molempien ottamat ajat kirjoitetaan ylös. Ajat pyöristetään alaspäin täysiksi
sekunneiksi.
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19.92 Aikarastiasemalla kilpailijalle tulee esittää kaksi identtistä karttasarjaa; toinen, jossa
kartat on sidottu yhteen ja toinen, jossa kartat ovat irrallaan. Kilpailija valitsee, kumpaa kart-
tasarjaa käyttää.

6. Kahden sarjan lisäys suunnistuksen SM-sprinttiviestiin

Täydennetty lajisääntö 19.33
Lisätty taulukkoon suunnistuksen SM-sprinttiviestiin sarjat H/D40 ja H/D55.

7. Lajisääntöjen korjaaminen vastaamaan suunnistuskartan kuvausohjeita ISOM2017

Muutettu lajisääntö 3.61
Kilpailija ei saa käyttää kulkureittinään:
a) kilpailukohtaisesti (katso 12.38 ja 12.381) tai pysyvästi kielletyn alueen merkinnällä osoitet-
tua aluetta ja tällä alueella olevia kulku-uria (Jos kielletyn alueen läpi kulkeva kulku-ura on sal-
littu kulkea, katkaistaan kielletyn alueen merkintä selvästi pois kulku-uran päältä),
b) kielletyn reitin merkillä osoitettua reittiä (katso 12.345),
c) moottoritietä tai moottoriliikennetietä, jotka on merkittävä karttaan
kielletyn reitin merkillä (katso 12.345),
d) karttaan merkittyä pihamaata ja tällä alueella olevia kulku-uria (Jos pihamaan läpi kulkeva
kulku-ura on sallittu kulkea, katkaistaan pihamaan merkintä selvästi pois kulku-uran päältä),
e) muita yleisesti kiellettyjä alueita (esimerkki: muuntamo, rakennus-työmaa, raideliikenne-
tunneli) ja
f) rautatietä. Rautatien saa ylittää kohtisuoraan.

Muutettu lajisääntö 3.62
Reunaojan keskiviivan sisäpuolella ei saa liikkua kohtien 3.61 b ja c tarkoittamilla alueilla eikä
kohdan 3.61 a merkinnällä merkityillä viljellyn maan alueilla. Mikäli selvää reunaojaa ei ole,
keskiviivan katsotaan kulkevan kielletyn alueen puoleisen reunaluiskan alareunassa.

Muutettu lajisääntö 3.63
Poikkeuksista kohdan 3.61 f suhteen on mainittava kilpailuohjeissa.

Poistettu lajisääntö 3.64
Vaarallinen alue (katso 12.39) on myös kielletty alue (katso 12.38 ja 12.381).

Muutettu lajisääntö 12.38
Kielletyt alueet merkitään karttaan risteävillä vinoviivoilla. Alueen raja merkitään karttaan 
seuraavasti:
a) yhtenäinen viiva, jos alue on merkitty maastoon yhtenäisellä nauhalla
b) katkoviiva, jos alue on merkitty maastoon katkonaisin viitoitusnauhoin
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c) ilman rajausta, jos aluetta ei ole merkitty maastoon

a)                                     b)                                               c)

Poistettu lajisääntö 12.39
Vaarallinen alue merkitään karttaan risteävillä vinoviivoilla. Vaarallisen alueen raja merkitään
kohdan 12.38 mukaisesti.

Muutettu tai poistettu useita kohtia, joissa mainitaan vaarallinen alue: 10.91 n, 11.61., 12.32
ja liite D 2.32 e)


