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Yleisiä kysymyksiä

• Kuinka valmistauduit päivään? Oliko sinulla taktiikka ja toimintamallit valmiina?

• Tuliko iltapäivän aikana yllätyksiä? Kuinka reagoit niihin?

• Oliko itseluottamuksesi riittävällä tasolla? Uskoitko oikeasti pystyväsi voittamaan 
jokaisen erän? Missä ajatuksesi liikkuivat erien välillä?

• Hyödyllisiä vinkkejä jatkoon? Mitkä ovat vahvuutesi Knock-Out-sprintissä? Missä 
olet ”vaaran vyöhykkeellä”?



Puolivälierä

• Radan alku eri miehille ja naisille, 
miesten radan rastilta 4 eteenpäin 
sama rata kaikilla.

• Runner´s choice rasteilla 5-8 
(miesten radalla)



Puolivälierä, alku (miehet)



Puolivälierä, pidemmät
reitinvalinnat. Onko
lyhin aina nopein?



Runner´s choice

Valinta A Valinta B



Runner´s choice

Valinta C Valinnoista

• Metreissä hyvin vähän eroa 
valintojen välillä (jos toteuttaa 
oman valinnan oikein)

• Todellisuudessa olosuhteet (lumi, 
jäisiä paikkoja, muut esteet) voi 
tehdä pieniä eroja

• Jos vaihtoehdot näyttävät 
tasavahvoilta, kannattaa miettiä 
missä tulee vähemmän käännöksiä

• Vaikuttiko muiden tekeminen tällä 
alueella? Tiedossa kuitenkin on, 
että tällä alueella hajontaa löytyy.



Välierä
Välierissä lenkit kartan käännöllä. Kaikilla 
sama alku, lopussa miehillä lisälenkki.

Kolme keskusrastia, joista viuhkat => kuusi 
ratavaihtoehtoa. Oma reitinvalinta tärkeää!



Lyhyitä välejä
• Hektistä suunnistusta, kun rasteja niin paljon. Sujuvuus

korostuu, mutta myös muutama paikka, missä eroja
reitinvalinnoissa. Aina ensin oma optimivalinta tiedossa!



Ei kovin vaikeat radat, mutta tekemistä riittää.
Valitsitko aina oikein? Missä ratkaisut tapahtuivat?

Miehillä lopussa lisälenkki. Pientä kikkailua, ei 
varsinaista reitinvalintaa. Onko iskun paikka 
lyhyillä väleillä vai ylämäessä 19-20-välillä?



Finaali
Finaalissa perhoshajontaa. Miehillä hiukan 
pidemmät perhoset kuin naisilla.

Kartanvaihto perhosten keskusrastilla. Oliko 
silti selkeää, että vain pari ratavaihtoehtoa?



Finaalin ensimmäinen osa
Hyvin selkeä alku. Keskitytkö enemmän 
juoksuun, vai luetko jo tulevia välejä?

Melko tiukka säksätys seuraavilla lyhyillä 
väleillä. Voiko tässä saada eroja aikaan?



Finaalin keskiosa
Pidempi reitinvalintaväli. Missä vaiheessa ja 
minkä perusteella teit reitinvalintasi?

Perhosilla lyhyitä välejä, sujuvuus korostuu. 
Vaikuttiko kartanvaihto tekemiseen?



Finaalin loppu

• Viimeisellä välillä selkeä kierto
vasemmalta. Pientä variaatiota
toteutuksessa, agressiivinen ote
tärkeää.

• Tämä alue varmasti tuttu jo 
aiemmista vedoista. Minkä verran
tarvitsee lukea karttaa? Uskallatko
vetää karttamuistilla?

• Kapeilla paikoilla voi myös olla
hankalaa päästä ohi, varsinkin kun
kännöksiä paljon. Törkeä ei saa olla, 
mutta röyhkeä saa!

• Joukon hännältä kuitenkin vaikea
nousta voittoon. Missä vaiheessa
kannattaa yleensä tehdä töitä sen
eteen, että on riittävän lähellä keulaa?


