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10-vuotiaiden ja nuorempien sarjatarjonta kilpailuissa

Kilpailutapahtuman sarjatarjonta ja erilaiset

osallistumismahdollisuudet pienimmille lapsille

• kannustavat tutustumaan kilpailuun,

• kannustavat osallistumaan tapahtumaan, kun kilpailun

maailma on jo tuttua.

Sarjatarjonta varmistaa osallistumismahdollisuuden

– Aloittelijat, jotka eivät ole vielä riittävän rohkeita

osallistuakseen itsenäisesti > Saattajasarja tai kisaradan

kiertäminen Rastirallina saattajan kanssa.

– Innokkaat 8-vuotiaat ja nuoremmat > 8-vuotiaiden sarja

(ks. Ohjeistus seur. sivulla)

– Innokkaat kilpailijat > 10RR kilpailusarja tai 10-vuotiaiden 

sarja ilman viitoitusta.

• Kilpailun järjestäjä:

– Kuvaa sarjat ja Rastirallin selkeästi kilpailun sivuilla / 

kilpailukutsussa.

– Markkinoi sarjoja selkeästi.
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Osallistumismahdollisuudet – alkaen aloittelijoista

a) Rastiralli

• Tarjotaan vähintään mahdollisuus kiertää kilpailun RR-rata saattajan kanssa.

• Plussaa, jos kilpailukeskuksessa (esim. muksulan luona) on toiminnallinen ja 

suunnistuksellinen “puuharata”.

• Ei ennakkoilmoittautumista, ilmoittautuminen kisapaikan infossa, vapaa

lähtöaika RR-radalle määritellyn aikaikkunan puitteissa (esim. 10-20 min 

viimeisen lähtijän jälkeen). 

• Ohje osallistujille: Emit-kortti ei saa olla sama kuin kilpailussa käytetty, Emit-

kortin purku infossa tmv. Osallistumispalkinto infosta.

• Tuloksia ei julkaista.

• Ks. tarkemmin Rastirallin ohje (koulutuksen diasarja 4)

https://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/kilpailujen-jarjestaminen/lasten-ja-nuorten-kilpailut/#koulutus
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b) Saattajasarja(t)

• Sarja määritellään Irmaan kuntosarjaksi (ei lisenssipakkoa).

• Sarjat H10RRS ja D10RRS. Tarvittaessa / haluttaessa myös H8RRS ja D8RRS.

• Ilmoittautuminen Irmassa kuten kilpailusarjoihin, arvotut lähtöajat. 

Saattajasarjat arvotaan lähtemään itsenäisesti suunnistavien sarjojen jälkeen.

• Lähtö ja opastus lähdössä kuten kilpailusarjassa.

• Saattaja sallittu.

• Tulokset, mutta ei palkintojenjakoa paremmuusjärjestyksessä.

• Jokaisen osallistujan palkitseminen maalissa tai palkinnon nouto infosta. Tai 

palkintojen jakaminen kaikille esim. aakkosjärjestyksessä kuuluttaen.



www.suunnistusliitto.fi

Sarjasuositukset / 3

c) H8RR ja D8RR

• Määritellään Irmaan kuntosarjana, jolloin on mahdollisuus ilmoittautua myös

ilman lisenssiä.

• Rata voi olla sama kuin kilpailun 10RR-rata. Arvioitava kuitenkin, että rata 

soveltuu 7-8-vuotiaille (radan pituus, maaston kulkukelpoisuus). Jos on 

resursseja, voi tälle sarjalle (ja saattajasarjoille) tehdä toisen, eli lyhyemmän

RR-radan.

• Ilmoittautuminen Irmassa kuten kilpailusarjoihin, arvotut lähtöajat.

• Lähtö ja lähdön toiminnot kuten kilpailusarjassa, ei saattajaa.

• Tulokset julkaistaan. Kaikki palkitaan – joko palkintojenjaossa, maalissa tai 

palkinnon voi hakea infosta. Näyttävä ja iloinen palkitseminen on tärkeä!

d) H10RR ja D10RR, sekä H10 ja D10

• Kilpailusarjat.

• Käytänteet samat kuten aiemmin.

• Kaikki palkitaan – joko palkintojenjaossa, maalissa tai palkinnon voi hakea 

infosta. Näyttävä ja iloinen palkitseminen on tärkeä!
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Kilpailun tavoite on lisätä innostusta harrastukseen! 


