
KILPAILUOHJEET 

NUORTEN MM-KATSASTUKSET JA 18-VUOTIAIDEN EM-NÄYTTÖKILPAILUT SLOVAKIASSA TIISTAINA JA 

KESKIVIIKKONA 5.–6.6.2012 

Sarjat ja osanottomaksut: H20 ja D20 (50 €). Osanottomaksuun sisältyvät molemmat kilpailut ja 

mallisuunnistukset. Molempien päivien kilpailut ovat nuorten MM-katsastuksia ja 18-vuotiaiden EM-

kilpailuiden näyttökilpailuja. 

Maasto: Katsastukset juostaan nuorten MM-kisamaastojen (keskimatka ja pitkämatka) tyyppimaastoissa. 

Keskimatkan maasto on hyväpohjaista ja nopeakulkuista vanhaa pyökkimetsää. Kilpailualueen muodostaa 

yksi pienipiirteinen mäenrinne. Pitkän matkan maasto on kaksijakoinen koostuen karsti-suppa-alueesta, 

jossa korkeuserot ovat melko suuret ja maastopohja hieman kivinen. Maaston toinen osa on avointa 

aluetta höystettynä vihreän eri sävyillä. Piikkareiden käyttö on sallittu. 

Matkat, noususummat, rastien lukumäärä, arvioidut voittoajat ja radat:  

 H20 D20 

5.6. keskimatka  4,96 km / 210 m / 19 rastia / 26 min 3,83 km / 150 m / 16 rastia / 25 min 

6.6. pitkä matka 10,8 km / 425m / 21 rastia / 68 min 6,8 km / 260m / 12 rastia / 53 min 

 

Kartta: Tiistain keskimatkan kilpailussa kartan mittakaava on 1:10 000 (Zelený dvor, 2012), käyräväli 5 m. 

Kilpailu käydään MM-kisojen uunituoreella mallisuunnistuskartalla.   

Keskiviikon kilpailussa kartan mittakaava on 1:15 000 (Dievčenská skala, 2008), käyräväli 5 m. Kartta on 

hyvälaatuinen eikä maaliskuun koejuoksuissa havaittu mainittavia muutoksia.  

Rastimääritteet on painettu karttaan ja ne on saatavilla myös irrallisena lähtöpaikalla. 

Harjoituskieltoalueet: Sijaintikartta, Zelený dvor (alueesta tulee uusi kartta ennen katsastuksia) ja 

Dievčenská skala. Alueet ovat harjoituskiellossa 6.6. asti. 

Leimausjärjestelmä: Kilpailuissa käytetään Sport Ident -leimausjärjestelmää. Omaa SI-tikkua käyttävän 

tulee varmistaa, että lähtöluetteloon kirjattu SI-numero on oikein. Mahdollisista virheistä tulee ilmoittaa 

viimeistään tuntia ennen kilpailun alkua. Kilpailijat jotka käyttävät lainaidenttiä saavat lainaidentin ennen 

kilpailua Markus Lindeqvistiltä. 

Opastus: Kisakeskuksiin ei ole opastusta.  

Keskimatkan parkkialueen sijaintikartta (koordinaatit Google Maps: 48.762328,21.271741). Parkkialueelta 

on n. 1,5km:n kävely polkua pitkin kilpailukeskukseen. Kävele opaskartan osoittamaa reittiä pitkin. 

Opaskartan saa parkkipaikalta.  

Pitkän matkan kilpailukeskuksen ja parkkialueen sijaintikartta (koordinaatit Google Maps: 

48.602751,20.569839). 

Lähdöt ja lähtöluettelot: Ensimmäinen lähtö on tiistaina klo 10.30 ja keskiviikkona klo 10.00. Lähtöön on 

matkaa tiistaina 500 m ja keskiviikkona 400 m. Lähtöväli on tiistain kilpailussa 3 minuuttia ja keskiviikkona 4 

minuuttia. Lähtöihin on viitoitus maalialueelta (sininen kreppinauha).  Keskiviikon lähtöjärjestys määräytyy 

tiistain tulosten perusteella siten, että voittaja lähtee viimeisenä, kakkonen toiseksi viimeisenä jne. 

http://www.jwoc2012.sk/files/training/dievcenskaskala.jpg
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=211517423443229590293.0004ac69986cf5de64384
http://www.jwoc2012.sk/files/training/zelenydvor.jpg
http://www.jwoc2012.sk/files/training/dievcenskaskala.jpg
http://goo.gl/maps/7pCq
http://goo.gl/maps/sOmN


Lähdössä kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan kaksi minuuttia ennen lähtöä SI-tikun nollaukseen ja 

tarkistukseen.  

Lähtökynnys: Tiistaina lähtökynnys on ylitettävä klo 10.50.  Matkaa lähtökynnykselle on 200 m. 

Lähtökynnykselle on viitoitus (sininen kreppinauha). Keskiviikkona ei ole lähtökynnystä. Kaikki 

kommunikointi maaliin tulevan ja lähtevän kilpailijan välillä on ehdottomasti kielletty. Maaliin tuleva 

kilpailija ohjataan loppuverryttelyyn sille varatulle alueelle. 

Verryttely: Molemmissa kilpailuissa on verryttelykartta, joka samalla näyttää millä alueella verryttely on 

sallittu. 

Kilpailunumerot: Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita. Kilpailunumerot saa tiistaina lähtökynnykseltä ja 

keskiviikkona kilpailukeskuksesta. Lähtökynnyksen sulkeuduttua numerolaput poistetaan. Ilman numeroa ei 

saa lähtölupaa. 

Juomarastit: Keskiviikon pitkän matkan kilpailussa on molemmissa sarjoissa juomarasti. Lisäksi poikien 

radalla on toinen juomapiste tienylityksessä. Juomana vesi. 

Pesu: Kilpailukeskuksissa ei ole pesumahdollisuutta. 

Palkinnot: Kisoissa on palkintona MM-kisapaikat.  

Järjestäjä ja toimihenkilöt: Katsastukset järjestetään SSL:n ja nuorten MM-kisajärjestäjien yhteistyönä. 

Ratamestareina toimivat MM-kisojen ratamestarit, keskimatka Michal Krajcik ja pitkämatka Josef Pollak. 

Ratavalvojina toimivat Markus Lindeqvist ja Jarno Parkkinen. Kilpailun tuomarineuvosto: Mikko Niskanen 

(pj), Mikko Huhtinen ja Sanni Kivelä.  

Tiedottaminen: Kilpailujen tulokset uutisoidaan Suunnistusliiton nettisivuilla kilpailupäivinä. Nuorten MM-

joukkue (max 6+6) ja 18-vuotiaiden EM-joukkue (max 4+4) julkistetaan sunnuntain 10.6. jälkeen. 

Tiedustelut: Markus Lindeqvist, markus.lindeqvist@suunnistusliitto.fi, p.0443635082. 
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