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Liittohallitus on tehnyt kokouksessaan 25.5.2015 seuraavat lajisääntömuutokset

Muutos sisältää suunnistuksen sprinttiä koskevan osion muodostamisen lajisääntöihin. Osi-
oon on koottu aiemmin lajisäännöissä olleet sprinttiä koskevat kohdat ja lisätty myös täy-
sin uusia sääntöjä.

Kohta 18 on kokonaan uusi lajisäännön kokonaisuus.

18 Sprinttisuunnistus

18.1 Yleistä

18.11 Sprinttikilpailu on rakennetussa ympäristössä kilpailtava suunnistusmatka, joka kilpaillaan
kulkukelpoisuudeltaan hyvillä, reitinvalintatehtäviä mahdollistavilla alueilla.

18.12 Kilpailualueen valinnassa täytyy huomioida kilpailijoiden ja ohikulkijoiden turvallisuus kilpai-
lun aikana.

18.13 Järjestäjä julkaisee kilpailu- ja harjoittelukiellon suunnistusliiton karttarekisterissä viimeistään
kilpailukutsun julkaisemisen yhteydessä (katso 7.17 ja 10.51).

18.131 Suunnistusharjoittelu kilpailualueella kartan kanssa on kiellettyä siitä lähtien, kun järjestäjä
asettaa kilpailualueen kilpailu- ja harjoittelukieltoon, siihen saakka, kun kilpailupäivään on aikaa
kaksi viikkoa. Muu liikkuminen kuin kartan kanssa tehtävä suunnistusharjoittelu on sallittua.

18.132 Sprinttikilpailun täysi kilpailu- ja harjoittelukielto astuu voimaan kaksi viikkoa ennen kilpailu-
päivää. Tämän jälkeen kaikki liikkuminen kilpailu- ja harjoittelukieltoalueella on kiellettyä (katso
3.26). Kilpailu- ja harjoittelukielto on tämän kohdan mukainen kaikissa kilpailuissa, joista ei ole jul-
kaistu kilpailu- ja harjoittelukieltoa ennen 2.6.2015. Ennen 2.6.2015 julkaistujen kilpailu- ja harjoit-
telukieltojen tapauksissa noudatetaan kiellon määrityksiä.

18.133 Kilpailu- ja harjoittelukiellon julkaisun yhteydessä kuvataan tarvittaessa kiellon sisältö.

18.134 Kilpailupaikalle tulee saapua järjestäjän ohjeita noudattaen.

18.2 Kartta ja rastinmääritteet

18.21 Kilpailukartta laaditaan voimassa olevien kansainvälisten sprinttikartan kuvausohjeiden mu-
kaisesti ja sen on vastattava kyseisen kilpailun vaatimuksia (katso 12.11).

18.211 Kilpailukartan mittakaava on ensisijaisesti 1:4000. Kansainvälisen sprinttikartan kuvausoh-
jeen mukaisesti myös 1:5000 on sallittu, mutta sitä ei suositella käytettäväksi kilpailuissa. Poikkeus-
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tapauksessa liiton karttaryhmä voi myöntää hakemuksesta luvan käyttää muuta mittakaavaa kuin
1:4000 tai 1:5000.

18.212 Mestaruuskilpailuissa (katso 8.23) ja kansallisissa arvokilpailuissa (katso 8.25) kilpailukartta
hyväksytetään liiton karttaryhmällä.

18.22 Kilpailukarttaa ei esitetä lähdössä, mikäli siihen ei ole erityistä tarvetta (katso 12.15).

18.221 Sarjojen H14 ja D14 ja sitä nuorempien sarjojen lähdössä esitetään kilpailukartta (katso
12.15).

18.222 Suomen mestaruuskilpailuissa (katso 19) sarjoissa H14 ja D14 noudatetaan kohtaa 18.22.

18.223 Mikäli kilpailukartta on esillä, tulee siinä esittää myös kaikki kyseistä kilpailua koskevat kiel-
letyt alueet sekä sallitut ja/tai pakolliset ylitys- ja alituspaikat. Kilpailukartasta voidaan esittää läh-
dössä myös vain osa kartasta.

18.23 Kilpailukarttaan kulkuesteenä tai kiellettynä alueena kuvattua kohdetta ei saa käyttää kulku-
reittinä eikä tällaista kohdetta saa myöskään ylittää, alittaa, mennä läpi eikä muullakaan tavoin
käyttää. Luettelo tällaisista kansainvälisten sprinttikartan kuvausohjeiden (International Specificati-
on for Sprint Orienteering Maps) mukaisista kohteista on esitettävä sprinttikilpailun kilpailuohjeessa
(katso 10.91 q).
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18.231 Kilpailijan tulee rastilla leimatessaan olla kielletyn kohteen rastipisteen puolella. Kielletyn
kohteen läpi, ali tai yli leimaaminen johtaa suorituksen hylkäämiseen.

18.24 Kilpailukartta annetaan 14 vuotiaiden ja sitä vanhempien sarjoissa lähtöhetkellä (katso
12.18).

18.25 Rastien merkitsemiseen karttaan käytetään rastiympyrää ja sen lisäksi voidaan tarvittaessa
käyttää rastin kohdistuspistettä. Kohdistuspistettä on sallittua käyttää myös vain osassa rasteja.

18.251 Rastitunnukset sijoitetaan kartalle rastinumeroiden yhteyteen ja erotetaan siitä väliviivalla
(esimerkki 1 - 31), mikäli tämä ei heikennä kartan luettavuutta.

18.252 Mikäli rastitunnus ei sovi rastinumeron perään, järjestäjän tulee tarjota kilpailijoille irralliset
rastinmääritteet (katso 12.23).

18.26 Kilpailua varten maastoon tehdyt nauha-aidat merkitään karttaan ratapainatusvärillä kohdan
18.23 mukaisella ylityskiellon karttamerkillä.

18.27 Ratapainatusvärillä kilpailukarttaan merkityt kielletyt alueet merkitään maastoon oletetun
tulosuunnan puolelta kielletyn alueen nauhalla, mikäli kiellettyä aluetta ei tästä suunnasta rajaa mi-
kään muu karttamerkki, kuin kielletyn alueen merkki.

18.3 Radat ja ohjeajat

18.31 Sprinttikilpailun kaikkien sarjojen ohjeaika on 12–15 minuuttia (vertaa 19.45). Karsinnassa
ohjeaika voi olla 10–12 minuuttia.

18.32 Sprinttikilpailussa voidaan järjestää sarjoissa H10 ja D10 pelkkä normaalisuunnistus ilman RR-
sarjaa. (katso 9.32).

18.33 Kilpailumatka mitataan kilpailijalle lyhintä sallittua reittiä pitkin (katso 11.22).

Nykyisiin lajisääntöihin myös seuraavat sääntömuutokset:
vanha 3.631 poistettu (korvattu uudella 18.23:lla)

uusi 8.25 Kansallisia arvokilpailuja ovat liiton määrittämät katsastukset, näyttökilpailut ja Huippulii-
gan osakilpailut.

lisätty viittaus kohtaan 8.3 Kilpailumatkat
Kilpailumatkojen ohjeajat: katso 11.2, 14.4, 15.4, 16.9, 18.31 ja 18.4.
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muutettu 8.32 Sprintti on lyhyt, jatkuvaa keskittymistä ja täysivauhtista etenemistä vaativa suunnis-
tusmatka, joka kilpaillaan pääasiassa rakennetussa ympäristössä. Radat laaditaan siten, että reitin-
valinnoista ja niiden toteuttamisesta saadaan riittävän vaativia ja yksityiskohtaisia.

muutettu 9.32 Suunnistustehtävän mukaan sarjat H10 ja D10 voidaan jakaa sarjoihin A (normaali-
suunnistus), RR (rastireitti) (katso 17.2) ja TR (tukireitti) (katso 17.3) sekä sarjat H12 ja D12 sarjoihin
A (normaalisuunnistus) ja TR (tukireitti). Yleisessä kilpailussa tulee suunnistuksen sarjoissa H10 ja
D10 järjestää vähintään RR-sarja. Sprinttisuunnistus katso 18.32 ja hiihtosuunnistus katso 14.47.

uusi 14.47 Hiihtosuunnistuksessa on mahdollista järjestää sarjat H10 ja D10, ne toteutetaan nor-
maalisuunnistuksena (katso 9.32)

poistettu vanha 11.27 (korvattu uudella 18.31:lla)

muutettu vanha 11.28 nykyinen 11.27 Edellä mainittujen kilpailujen, keskimatkaa lukuunottamatta,
ohjeajoista voidaan poiketa alaspäin.

poistettu vanha 12.13 (korvattu uudella 18.21:lla)

muutettu vanha 18.45 nykyinen 19.45 Sprinttikilpailun kaikkien sarjojen ohjeaika on 12–15 minuut-
tia. Karsinnassa ohjeaika voi olla 10–12 minuuttia.

muutettu vanha 18.63 nykyinen 19.64 Suunnistuksen SM-kilpailujen muilla matkoilla kuin erikoipit-
källä matkalla ja sprintissä on sallittua käyttää 1:7500 mittakaavaista karttaa (katso 12.13).

uusi 19.63 Suojattu kartta annetaan lähtöhetkellä kaikissa sarjoissa (katso 12.17).

muutettu vanha 12.18 nykyinen 12.17 (lisätty viittaus) Suojattu kartta annetaan lähtöhetkellä, paitsi
H14 ja D14 ja näitä nuoremmissa sarjoissa, joissa se annetaan yksi (1) minuutti ennen lähtöhetkeä
(katso 19.63).


