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Pyöräsuunnistuksen SM –kilpailujen ohjeet 2018 
Online-ranki 
Online-ranki on haettavissa jäljempänä mainittuina päivinä osoitteesta, jonka kilpailun tulospalveluvastaava 
saa pyydettäessä kilpailupäällikkö Petteri Palmilta (petteri.palmi (a) suunnistusliitto.fi)  
 
Järjestäjän voi hakea ohjeissa mainitun online-rankin käyttöönsä seuraavan aikataulun mukaisesti. 
 
online-rankipäivä online-rankin hakuaika alkaen 
30.5.2018  31.5.2018 
11.7.2018  12.7.2018 
22.8.2018  23.8.2018 
 
Kilpailijalle, joka on saanut rankipisteet useammassa kuin yhdessä ikäsarjassa, käytetään aina näistä pis-
teistä korkeimpia. 

 
1. SM –pyöräsuunnistus, sprintti 9.6.2018, Tampereen Pyrintö (WRE) 
1.1 Sarjat  
H21, H20, H17, H15, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, D21, D20, D17, D15, D35, D40, D45, 
D50, D55, D60, D65, D70 ja D75. 
 
Sarjoissa H21 ja D21 lähtöluettelot muodostetaan siten, että kilpailijoiden rankipisteinä käytetään 1.6. saata-
vissa olevia maailmarankipisteitä lisättynä kahdellasadalla (esim. 45 + 200 = 245) tai SSL:n pyöräsuunnis-
tuksen online-rankin 30.5. pisteitä mikäli henkilöllä ei ole maailmanrankipisteitä. Parhaimmat rankipisteet 
omaavat kilpailijat sijoitetaan sarjojensa viimeisiksi lähtijöiksi. Rankin perusteella määräytynyt lähtöpaikka ja 
–aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut ei kilpaile, paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole 
kummallakaan rankilistalla, hänet sijoitetaan lähtemään satunnaisessa järjestyksessä sarjan alussa. Lähtö-
väli on vähintään 2 min. 
 
Lähtöluettelot muodostuvat SSL:n pyöräsuunnistuksen online-rankin 30.5. tilanteen perusteella siten että 
rankin parhaat sijoitetaan sarjojensa viimeisiksi lähtijöiksi. Rankin perusteella määräytynyt lähtöpaikka ja –
aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut ei kilpaile, paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole ranki-
listalla, hänet sijoitetaan lähtemään satunnaisessa järjestyksessä sarjansa alussa. Lähtöväli vähintään 2 
min.  

1.2 Samaa seuraa edustavien lähtöjärjestys 
Edellisen kohdan perusteella muodostunutta lähtöjärjestystä ei muuteta vaikka samaa seuraa edustavat 
osuisivat peräkkäisiksi lähtijöiksi. 

1.3 SM –säännöt 
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen lajisääntöjen 19. lukuun.  
 
 
2. SM –pyöräsuunnistus, pitkä matka 10.6.2018, Tampereen Pyrintö  (WRE)  
2.1 Sarjat  
H21, H20, H17, H15, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, D21, D20, D17, D15, D35, D40, D45, 
D50, D55, D60, D65, D70 ja D75. 
 
Sarjoissa H21 ja D21 lähtöluettelot muodostetaan siten, että kilpailijoiden rankipisteinä käytetään 1.6. saata-
vissa olevia maailmarankipisteitä lisättynä kahdellasadalla (esim. 45 + 200 = 245) tai SSL:n pyöräsuunnis-
tuksen online-rankin 30.5. pisteitä mikäli henkilöllä ei ole maailmanrankipisteitä. Parhaimmat rankipisteet 
omaavat kilpailijat sijoitetaan sarjojensa viimeisiksi lähtijöiksi. Rankin perusteella määräytynyt lähtöpaikka ja 
–aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut ei kilpaile, paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole 
kummallakaan rankilistalla, hänet sijoitetaan lähtemään satunnaisessa järjestyksessä sarjan alussa. Lähtö-
väli on vähintään 2 min. 
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Lähtöluettelot muodostuvat SSL:n pyöräsuunnistuksen online-rankin 30.5. tilanteen perusteella siten että 
rankin parhaat sijoitetaan sarjojensa viimeisiksi lähtijöiksi. Rankin perusteella määräytynyt lähtöpaikka ja –
aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut ei kilpaile, paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole ranki-
listalla, hänet sijoitetaan lähtemään satunnaisessa järjestyksessä sarjansa alussa. Lähtöväli vähintään 2 
min. 

2.2 Samaa seuraa edustavien lähtöjärjestys 
Edellisen kohdan perusteella muodostunutta lähtöjärjestystä ei muuteta vaikka samaa seuraa edustavat 
osuisivat peräkkäisiksi lähtijöiksi. 

2.3 SM –säännöt 
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen lajisääntöjen 19. lukuun. 

 
 

3. SM –pyöräsuunnistus, erikoispitkä matka 21.7.2018, OC-DUBHE   
3.1 Sarjat  
H21, H20, H17, H15, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, D21, D20, D17, D15, D35, D40, D45, 
D50, D55, D60, D65, D70 ja D75. 
 
Kaikissa sarjoissa on yhteislähtö. Kilpailijoiden numerointi suoritetaan SSL:n pyöräsuunnistuksen online-
rankin 11.7. perusteella siten että parhaiten sijoittunut saa pienimmän numeron. 
 

3.2 Samaa seuraa edustavien lähtöjärjestys 
Edellisen kohdan perusteella muodostunutta lähtöjärjestystä ei muuteta vaikka samaa seuraa edustavat 
osuisivat peräkkäisiksi lähtijöiksi. 

3.3 SM –säännöt 
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen lajisääntöjen 19. lukuun. 
 
 
4. SM –pyöräsuunnistus, keskimatka 1.9.2018, Kankaanpään Suunnistajat 
4.1 Sarjat  
H21, H20, H17, H15, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, D21, D20, D17, D15, D35, D40, D45, 
D50, D55, D60, D65, D70 ja D75. 
 
Lähtöluettelot muodostuvat SSL:n pyöräsuunnistuksen online-rankin 22.8. tilanteen perusteella siten että 
rankin parhaat sijoitetaan sarjojensa viimeisiksi lähtijöiksi. Rankin perusteella määräytynyt lähtöpaikka ja –
aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut ei kilpaile, paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole ranki-
listalla, hänet sijoitetaan lähtemään satunnaisessa järjestyksessä sarjansa alussa. Lähtöväli vähintään 2 
min.  

4.2 Samaa seuraa edustavien lähtöjärjestys 
Edellisen kohdan perusteella muodostunutta lähtöjärjestystä ei muuteta vaikka samaa seuraa edustavat 
osuisivat peräkkäisiksi lähtijöiksi. 

4.3 SM –säännöt 
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen lajisääntöjen 19. lukuun.  
 
 
5. SM –pyöräsuunnistus, viesti 2.9.2018, Kankaanpään Suunnistajat 
5.1 Sarjat 
H17, H20, H21, H80-, H100-, H120-, H140-, D17, D20, D21, D80-, D100-, D120- ja D140-. Kaikissa sarjoissa 
6 osuutta, joukkueessa 2 henkilöä, jotka suunnistavat osuudet vuorotellen.  
 
Pyöräsuunnistuksen SM-viestin sarjojen H80-, H100-, H120- ja H140- osanottajien tulee kuulua sarjaan H35 
tai sitä vanhempaan sarjaan, sarjojen D80-, D100-, D120- ja D140- osanottajien tulee kuulua sarjaan D35 tai 
sitä vanhempaan sarjaan. Sarjojen H80-, H100-, H120-, H140-, D80-, D100-, D120- ja D140-
sarjatunnuksessa mainittu vuosimäärä on osanottajien yhteisiän minimimäärä, joka lasketaan syntymävuo-
den mukaan. 
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5.2 Pyöräilyjärjestyksen ilmoittamisvelvollisuus  
Viestijoukkueiden pyöräilyjärjestykset on ilmoitettava järjestäjän kilpailukutsussa antamien ohjeiden mukai-
sesti. Joukkue, joka ei ole antanut pyöräilyjärjestystä määräajassa, ei saa lähtölupaa. Muussa kuin ilmoite-
tussa järjestyksessä kilpaileva joukkue hylätään. 

5.3 SM –säännöt 
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen lajisääntöjen 19. lukuun. 
  
 
 
 
Suomen Suunnistusliitto 
Tapahtumaryhmä 
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