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Suomen Suunnistusliiton liittohallitus on hyväksynyt kokouksissaan 16.4.2019, 8.10.2019, 
5.11.2019 ja 10.12.2019 seuraavat lajisääntömuutokset 
 
1. Kartan mittakaavamuutoksia 

 
Nykyinen lajisääntö 18.211  
Kilpailukartan mittakaava on ensisijaisesti 1:4000. Kansainvälisen 
sprinttikartan kuvausohjeen mukaisesti myös 1:5000 on sallittu, mutta sitä ei suositella käy-
tettäväksi kilpailuissa. Poikkeustapauksessa liiton karttaryhmä voi myöntää hakemuksesta lu-
van käyttää muuta mittakaavaa kuin 1:4000 tai 1:5000. 
 
Muutettu lajisääntö 18.211  
Kilpailukartan mittakaava on ensisijaisesti 1:4000. 1:3000 mittakaavaista karttaa voidaan 
myös käyttää järjestäjän harkinnan mukaan. Myös 1:5000 on sallittu, mutta sitä ei suositella 
käytettäväksi kilpailuissa. (Katso 19.623). 
 
Nykyinen lajisääntö 19.623  
Suunnistuksen SM-kilpailujen muilla matkoilla kuin erikoispitkällä matkalla ja sprintissä on sal-
littua käyttää 1:7500 mittakaavaista karttaa (katso 12.13). 
 
Muutettu lajisääntö 19.623  
Suunnistuksen SM-kilpailujen muilla matkoilla kuin sprintissä on sallittua käyttää 1:7500 mit-
takaavaista karttaa 45-vuotiaiden ja sitä vanhempien sarjoissa (katso 12.13). Suunnistuksen 
SM-sprintissä on sallittua käyttää 1:3000 mittakaavaista karttaa järjestäjän harkinnan mukaan 
(katso 18.211). 

 
2. Rastien välinen minimietäisyys 

 
Nykyinen 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. 
 
Muutettu lajisääntö 11.411  
Kartan mittakaavan ollessa 1:5000 tai 1:4000 tai vieläkin suurempi rastipisteet eivät saa sijaita 
25 metriä lähempänä toisiaan. Rastipisteet voivat sijaita 25-30 metrin etäisyydellä toisistaan 
vain, jos rastipisteet ovat selvästi erilaisia sekä maastossa että kartalla. 
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3. Muutos oikeuteen vaihtaa sarjaan SM-kilpailussa 
 
Uusi lajisääntö 19.53 
Suomen mestaruuskilpailuun ilmoittautunut ei saa vaihtaa sarjaa ilmoittautumisajan päätyt-
tyä (katso 10.88). 
 

4. Uuden sarjan lisääminen suunnistuksen SM-sprinttiviestiin ja kahden aiemman vanhimman 
sarjan nimen muuttaminen 
 
Muutokset lajisääntöön 19.33 
Lisätään uusi sarja H70/D65. Muutetaan sarja H40 sarjaksi H40/D35 ja sarja H55 sarjaksi 
H55/D50. 
 

5. Uuden sarjan lisääminen, sarjanimien muuttaminen ja osanottorajoitusten muuttaminen 
suunnistuksen SM-sprinttiviestiin 
 
Muutettu lajisääntö 19.382 
Seurojen sprinttiviestikilpailussa (suunnistus) on sarjoissa H/D18 ja H/D21 neljä osuutta. Jouk-
kueeseen kuuluu kaksi miestä ja kaksi naista. Sarjoissa H40/D35, H55/D50 ja H70/D65 on 
kolme osuutta. Joukkueeseen kuuluu vähintään yksi nainen. Sarjassa H/D18 joukkueen jäsen 
saa kuulua enintään sarjaan H18 tai D18. Sarjojen H/D18 ja H/D21 osanottajan tulee kilpailu-
vuonna täyttää vähintään 14 vuotta. Sarjojen H40/D35, H55/D50 ja H70/D65 joukkueen jäsen 
tulee olla iältään ja sukupuoleltaan vähintään kilpailun nimessä mainitun sarjan määritysten 
mukainen. 

 
6. Kilpailumaaston asettaminen kilpailu- ja harjoittelukieltoon 

 
Muutettu lajisääntö 7.17 
Kilpailumaasto on kilpailu- ja harjoittelukiellossa järjestäjän määrittämän ajan ja järjestäjän 
määrittämällä tavalla. Arvokilpailun kilpailu- ja harjoittelukielto on julkaistava liiton ohjeen 
mukaisesti. 

 
7. Pyöräsuunnistuksen rastitunnuksen näkyvyys 

 
Muutettu lajisääntö 15.47  
Rastilla rekisteröintilaite sijoitetaan riippumaan (katso 14.56) tai pylvään päähän (ns. rastipyl-
väs). Pylvästä käytettäessä rastitunnus sijoitetaan pylvääseen siten, että rastitunnus on uralta 
selkeästi luettavissa. Rastitunnuksen numeroiden tulee olla vähintään 45 mm korkeita lihavoi-
tuina. 
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8. Rastien välinen minimietäisyys hiihto- ja pyöräsuunnistuksessa käytettäessä kosketusvapaa-
ta leimausjärjestelmää 
 
Uusi lajisääntö 14.551 
Kahden rastin välisen minimietäisyyden tulee olla vähintään kymmenen (10) sekunnin hiihto-
matkaa vastaava käytettäessä kosketusvapaata leimausjärjestelmää. 

 
Uusi lajisääntö 15.461 
Kahden rastin välisen minimietäisyyden tulee olla vähintään kymmenen (10) sekunnin pyöräi-
lymatkaa vastaava käytettäessä kosketusvapaata leimausjärjestelmää. 
 

9. Muutos suunnistuksen SM-viestin sekä hiihtosuunnistuksen SM-viestin ja -sprinttiviestin 
joukkueen kokoonpanoon 
 
Muutettu lajisääntö 19.24 
Suunnistuksen viestikilpailussa, hiihtosuunnistusviestikilpailussa ja hiihtosuunnistussprintti-
viestikilpailussa sekä pyöräsuunnistusviestikilpailussa miesten sarjojen joukkueessa voi enin-
tään puolet olla naisia. 
 

10. Sarjan H80 lisääminen suunnistuksen SM-viestiin 
 
Muutos lajisääntöön 19.33 

Lisätään sarja H80 suunnistuksen SM-viestiin. 
 

Muutos lajisääntöön 19.336 
Lisätään sarjaa H80 koskeva ikämääritys: joukkueen jäsenten yhteisikä vähintään 240 
vuotta, joukkueen jäsenen ikä vähintään 75 vuotta. 
 


