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Suomen Suunnistusliiton liittohallitus on hyväksynyt kokouksissaan 7.2.2015,
3.3.2015, 31.8.2015 ja 7.12.2015 seuraavat lajisääntömuutokset
1. RR-viitoituksen väri
• RR-viitoituksen väriksi suositellaan oranssia, mutta violetin käyttökin sallitaan.
• Uusi lajisääntö 12.321 Juontosuunnistuksen viitoituksen paino- ja piirrosvärinä
käytetään ensisijaisesti oranssia väriä (PMS 165C, CMYK 0-50-100-0), myös
violetin värin käyttö on mahdollista.
• Muutettu lajisääntö 17.22 RR-radan reitti merkitään karttaan yhtenäisellä viivalla, joka painetaan tai piirretään läpikuultavalla ja sään kestävällä värillä
(katso 12.32 ja 12.321).
2. Kansallisuuden ilmoitusvelvollisuus SM-kilpailun sarjoissa H21 ja D21
• SM-kilpailun sarjaan H21 tai D21 ilmoittautuvan tulee vastata siitä, että hänen kansallisuustietonsa on oikein IRMA-tietojärjestelmässä.
• Uusi lajisääntö 18.222 Kohdan 18.221 mukaisiin SM-sarjoihin IRMAtietojärjestelmän kautta ilmoittautuvien tulee varmistaa, että heidän kansallisuustietonsa IRMA-tietojärjestelmässä on oikein. Henkilöt, joilla on kaksoiskansalaisuus siten, että toinen kansallisuus on Suomen kansallisuus, tulee merkitä kansallisuudekseen Suomi (Finland). Kilpailija on itse vastuussa
kansallisuustiedon oikeellisuudesta, vaikka toinen henkilö olisi hoitanut hänen ilmoittautumisensa. Väärän kansallisuustiedon ilmoittaneen suunnistajan suoritus voidaan hylätä (katso 4.6).
3. Suunnistuksen SM-viestin ryhmän 2 sarjajako
• Lajisääntö 18.33 Suomen mestaruudesta kilpaillaan seuraavissa sarjoissa
Muutettu kohdassa viestikilpailut, suunnistus sarjanimet seuraaviksi
vanha sarjanimi
uusi sarjanimi
H110H35
H130H45
H150H50
H170H55
H190H60
H210H70
D110D35
D130D45
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D150D170D190D210-

D50
D55
D60
D70

• Muutettu lajisääntö 18.335 SM-hiihtosuunnistusviestin sarjojen H110-, H130-,
H150-, H170-, H190- ja H210- osanottajien tulee kuulua sarjaan H35 tai sitä
vanhempaan sarjaan, sarjojen D110-, D130-, D150-, D170-, D190- ja D210osanottajien tulee kuulua sarjaan D35 tai sitä vanhempaan sarjaan.
• Uusi lajisääntö 18.336 Suunnistuksen SM-viestin sarjojen kilpailijoiden tulee
olla sarjakohtaisesti vähintään seuraavassa taulukossa määritetyn alaikärajan ikäisiä, ja joukkueen jäsenten yhteisiän tulee olla vähintään seuraavassa
taulukossa määritetyn minimiarvon suuruinen. Kilpailijan ikä määräytyy kilpailukaudella täytettävistä vuosista.
Sarja

Joukkueen jäsenten
yhteisikä vähintään

Joukkueen jäsenen
ikä vähintään

H35
H45
H50
H55
H60
H70
D35
D45
D50
D55
D60
D70

105 vuotta
130 vuotta
150 vuotta
170 vuotta
190 vuotta
210 vuotta
105 vuotta
130 vuotta
150 vuotta
170 vuotta
190 vuotta
210 vuotta

35 vuotta
35 vuotta
40 vuotta
45 vuotta
50 vuotta
60 vuotta
35 vuotta
35 vuotta
40 vuotta
45 vuotta
50 vuotta
60 vuotta

4. Osanoton salliminen samassa kilpailussa enintään kahteen sarjaan tietyssä tapauksessa
• Muutettu lajisääntö 10.67 Kilpailija saa ilmoittautua ja osallistua samassa kilpailussa enintään kahteen sarjaan (katso 9), jos saman kilpailun eri sarjat
(katso 18.3) pidetään eri paikoissa. Muissa tapauksissa samassa kilpailussa
saa ilmoittautua ja osallistua enintään yhteen sarjaan.
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5. Kahden vanhimman SM-sarjan takaaminen myös naisille
• Muutettu lajisääntö 18.543 Kilpailukohtaisesti kohdan 18.33 kaksi vanhinta
miesten ja naisten sarjaa järjestetään kuitenkin vaikka niihin ilmoittautuisi
vain yksi (1) osanottaja.
6. Sarjojen H17 ja D17 poistaminen suunnistuksen SM-keskimatkalta, pitkältä matkalta, erikoispitkältä matkalta ja yöstä
• Lajisäännön 19.33 taulukosta poistettu sarjat H17 ja D17 seuraavien suunnistuksen SM-kilpailujen osalta: keskimatka, pitkä matka, erikoispitkä matka ja
yö.
• Poistettu lajisääntökohdista 19.41 ja 19.44 sarjat H17 ja D17.
7. Kartanantohetki hiihtosuunnistuksen henkilökohtaisissa SM-kilpailuissa
• Uusi lajisääntö 19.631 Hiihtosuunnistuksen henkilökohtaisissa kilpailuissa
kartta annetaan 15 sekuntia ennen lähtöhetkeä sarjoissa H21 ja D21 sekä
niitä nuoremmissa sarjoissa (katso 14.54).
8. Vakituisesti Suomessa asuva ulkomaalainen SM-viestijoukkueessa
• Uusi lajisääntö 19.231 Ulkomaalaisen henkilön, joka on asunut vakituisesti
Suomessa vähintään kilpailun kalenterivuoden alusta alkaen ja joka edustaa
liiton jäsenseuraa, katsotaan olevan kohdan 19.23 mukaisesti viestijoukkueessa Suomen kansalainen.
9. Rastipisteiden keskinäinen etäisyys
• Uusi lajisääntö 11.41 Rastipisteet eivät saa sijaita 30 metriä lähempänä toisiaan. Rastipisteet voivat sijaita 30-60 metrin etäisyydellä toisistaan vain, jos
rastipisteet ovat selvästi erilaisia sekä maastossa että kartalla.
• Uusi lajisääntö 11.411 Kartan mittakaavan ollessa 1:5000 tai 1:4000 tai vieläkin suurempi rastipisteet eivät saa sijaita 15 metriä lähempänä toisiaan.
Rastipisteet voivat sijaita 15-30 metrin etäisyydellä toisistaan vain, jos rastipisteet ovat selvästi erilaisia sekä maastossa että kartalla.
10.D70 ja D75 sarjojen lisääminen pyöräsuunnistuksen henkilökohtaisiin SM-kilpailuihin
• Muutos lajisääntöön 19.33: lisätty taulukkoon pyöräsuunnistuksen henkilökohtaisiin SM-kilpailuihin sarjat D70 ja D75.
• Muutos lajisääntöön 19.49: lisätty sarjat D70 ja D75 taulukkoon samalle riville
kuin missä sarja D65 on (koskien ohjeaikaa SM-pitkälle matkalle ja –
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keskimatkalle).
11.H75 sarjan lisääminen suunnistuksen SM-viestiin
• Muutos lajisääntöön 19.33: lisätty taulukkoon suunnistuksen SM-viestiin sarja
H75
• Muutos lajisääntöön 19.336: lisätty taulukkoon yksi rivi seuraavasti
Sarja
Joukkueen jäsenten yhteisikä väh. Joukkueen jäsenen ikä väh.
H75
225
70
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