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Lähikilpailun säännöt

1 Lähikilpailussa noudatettavat säännöt
1.1 Lähikilpailussa noudatetaan näitä Lähikilpailun sääntöjä sekä Suunnistuksen
lajisääntöjä niiltä osin kuin näissä säännöissä määrätään.
1.2 Lähikilpailun säännöt hyväksyy ensimmäisellä kerralla Suomen
Suunnistusliiton liittohallitus. Sääntöjen muuttamisesta päättävät Suomen
Suunnistusliiton toimitusjohtaja ja tapahtumapäällikkö yhdessä.

2 Yleiset määritelmät
Suunnistukseen liittyvät järjestöt, henkilöt ja suunnistustapahtumat
lähikilpailua lukuun ottamatta on määritetty Suunnistuksen lajisääntöjen
kohdissa 1.21–1.23.

3 Lähikilpailun määritelmä
3.1 Lähikilpailu on kansallisen kilpailun tyyppinen tapahtuma, jonka järjestelyjä on
kevennetty näiden sääntöjen mukaisesti.
3.2 Lähikilpailu on luvanvarainen. Luvan myöntää hakemuksesta Suomen
Suunnistusliitto (liitto).

4 Lähikilpailun järjestämisen edellytykset
4.1 Lähikilpailussa tulee noudattaa näitä sääntöjä.
4.2 Lähikilpailu voidaan järjestää suunnistuksessa, hiihtosuunnistuksessa ja
pyöräsuunnistuksessa.
4.3 Lähikilpailu voidaan järjestää lajeittain seuraavasti, mikäli samalla alueella ei
ole samana päivänä toista lähikilpailua tai arvokkaampaa kilpailua
• Suunnistus ja pyöräsuunnistus: Marras-maaliskuussa kaikkina
viikonpäivinä. Huhti-lokakuussa maanantaista torstaihin. Huhtilokakuussa perjantaista sunnuntaihin, jos lisäksi naapurialueella ei
ole kansallista tai arvokkaampaa kilpailua samana päivänä. Huhtilokakuun osalta lähikilpailua voi hakea vasta helmikuun
ensimmäisen päivän jälkeen kilpailun järjestämisvuonna.
• Hiihtosuunnistus: Kaikkina viikonpäivinä, jos lisäksi naapurialueella
ei ole kansallista tai arvokkaampaa kilpailua samana päivänä.
Lähikilpailua voi hakea samalle kilpailukaudelle 1.11. alkaen.
4.4 Lähikilpailun voi järjestää (järjestäjä) seura tai seurayhtymä tai muu liiton
erikseen hyväksymä järjestäjä.

5 Lähikilpailuun osallistumisen edellytykset
5.1 Lähikilpailuun voi osallistua suunnistaja, joka on hankkinut liiton
kilpasuunnistukseen tarkoitetun lisenssin.
5.2 Lähikilpailuun osallistuvan ei tarvitse edustaa mitään seuraa.
5.3 Seuraan liittyvän edustusoikeuden osalta noudatetaan Suunnistuksen
lajisääntöjä.

5.4 Lähikilpailuun osallistuva sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

6 Suunnistajan velvollisuudet
6.1 Suunnistajan velvollisuuksien osalta noudatetaan Suunnistuksen lajisääntöjen
kohdan 3 säännöksiä.

7 Sääntöasiat
7.1 Lähikilpailun sääntöjen toimeenpano-oikeus on liiton liittohallituksella, liiton
sääntöryhmällä, liiton tapahtumaryhmällä, liiton toimistolla,
tuomarineuvostolla, järjestäjällä, kilpailunvalvojalla, kilpailunjohdolla tai sen
valtuuttamalla henkilöllä.
7.2 Kilpailun, sarjan tai suorituksen mitätöimisestä päättävät kilpailunjohto ja
tuomarineuvosto.
7.3 Tuomarineuvosto
7.3.1 Lähikilpailuihin on nimettävä tuomarineuvosto.
7.3.2 Tuomarineuvostoon kuuluu puheenjohtaja. Hän ei saa olla järjestävän seuran
jäsen. Tuomarineuvoston puheenjohtajana toimii kilpailunvalvoja.
7.3.3 Tuomarineuvoston puheenjohtajan pitää olla perehtynyt suunnistuksen
lajisääntöihin. Hänen nimensä on mainittava kilpailuohjeissa. Hänen
kuluistaan vastaa järjestäjä.
7.3.4 Tuomarineuvoston toiminta-aika on kilpailun muodollinen käynnissä oloaika
pidennettynä lopussa puolellatoista (1,5) tunnilla tai kunnes mahdolliset
vastalauseet on käsitelty.
7.3.5 Kilpailun muodollinen käynnissä oloaika on (järjestäjä päättää ja tiedottaa
kilpailuohjeessa) aika tunti ennen ensimmäistä lähtöä – maalin sulkemisaika.
Järjestäjä päättää kilpailun muodollisen käynnissä oloajan ja tiedottaa sen
kilpailuohjeessa.
7.3.6 Tuomarineuvosto käsittelee
• sille jätetyt vastalauseet ja
• kilpailunjohdon sille valmistelemat rikkomusilmoitukset
7.3.7 Tuomarineuvoston on tiedotettava päätöksestä välittömästi asianosaisille.
7.3.8 Tuomarineuvosto vahvistaa lopulliset tulokset viimeistään 90 minuuttia
maalin sulkemisen jälkeen.

8 Toiminta sääntörikkomustapauksissa
8.1 Rikkomusilmoitus
8.1.1 Kun näitä sääntöjä on rikottu tai niitä epäillään rikotun, toimitsijat,
tukihenkilöt ja kilpailijat ovat velvollisia tekemään rikkomusilmoituksen
kilpailunjohdolle kilpailun muodollisen käynnissä olon aikana.
8.1.2 Tukihenkilön ja kilpailijan tekemän rikkomusilmoituksen tulee olla kirjallinen.
8.1.3 Rikkomusilmoitus voidaan tehdä kilpailijaa (joukkuetta) kohtaan, kun
sääntöjä tai järjestäjän kilpailuohjeissa antamia ohjeita on rikottu tai niin
epäillään tapahtuneen.
8.2 Rikkomusilmoituksen käsittely

8.2.1 Todettuaan lajisääntöjä rikotun, epäillessään niin tapahtuneen tai saatuaan
edellä mainitun rikkomusilmoituksen, on kilpailunjohto velvollinen ottamaan
asian välittömästi käsiteltäväkseen.
8.2.2 Kilpailunjohdon on epäillessään sääntörikkomuksen tapahtuneen tai
saatuaan rikkomusilmoituksen kuultava rikkomuksen ja ilmoituksen
osapuolia sekä muita, jotka voivat valaista asioiden kulkua.
8.3 Kilpailunjohdon päätös
8.3.1 Päätös rikkomusilmoituksen johdosta on tehtävä kilpailun muodollisen
käynnissä olon aikana tai viimeistään 15 minuuttia myöhemmin.
8.3.2 Kilpailunjohto voi hylätä kilpailijan, joka on syyllistynyt sääntörikkomukseen
ja sen seurauksena mitätöidä joukkuetuloksen.
8.3.3 Kilpailunjohto voi järjestäjän virheen seurauksena mitätöidä yksittäisen
kilpailusuorituksen tai kokonaisen sarjan.
8.3.3.1 Kilpailua (sarjaa) ei mitätöidä vähäpätöisen virheen vuoksi.
8.3.3.2 Kilpailua (sarjaa) ei mitätöidä yksittäisiin kilpailijoihin kohdistuneen
järjestäjän virheen vuoksi.
8.3.3.3 Kilpailua (sarjaa) ei voi mitätöidä yksittäisen kilpailijan sääntörikkomuksen
seurauksena.
8.3.4 Kilpailunjohdon päätökseen tyytymätön voi tehdä vastalauseen päätöksestä
tuomarineuvostolle.
8.4 Vastalause
8.4.1 Vastalauseen voi tehdä yksittäinen kilpailija tai tukihenkilö.
8.4.2 Vastalause tehdään kirjallisena ja se on maksuton.
8.4.3 Vastalause voidaan tehdä tuomarineuvostolle
• kilpailunjohdon päätöksestä rikkomusilmoituksen johdosta,
• kilpailijan suorituksen hylkäämispäätöksestä, joka johtuu
leimausvirheestä
8.4.4 Samat tahot, joilla on oikeus tehdä rikkomusilmoitus, voivat tehdä
vastalauseen tuomarineuvostolle kilpailun teknistä järjestelyä vastaan.
8.4.5 Vastalause on tehtävä viimeistään 30 minuuttia maalin sulkemisen jälkeen.
8.5 Vastalauseen käsittely
8.5.1 Vastalauseen käsittely on aloitettava heti. Tuomarineuvoston on tehtävä
päätöksensä tunnin kuluessa vastalauseen jättämisestä kuitenkin viimeistään
tunnin kuluttua maalin sulkemisesta.
8.6 Tuomarineuvoston päätös
8.6.1 Tuomarineuvosto voi hylätä kilpailusuorituksen, määrätä suunnistajan
poistettavaksi kilpailupaikalta tai mitätöidä joukkuetuloksen, kilpailusarjan
tai koko kilpailun. Mitätöinti ei vaadi vastalausetta.
8.6.2 Tuomarineuvoston päätökset kirjataan tuomarineuvoston pöytäkirjaan.
8.6.3 Tuomarineuvoston pöytäkirja lähetetään yhden (1) viikon kuluessa kilpailun
päättymisestä liiton tapahtumapäällikölle.
8.6.4 Päätöksestä on välittömästi tiedotettava asianosaisille kirjallisesti.
8.6.5 Tuomarineuvoston päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa.

9 Lähikilpailun edellytykset

9.1 Järjestäjän on suunnittelussa suojeltava lintujen pesimistä, eläinten poikimista
ja kasvistoa sekä otettava huomioon myös riistanhoidolliset seikat.
9.2 Järjestäjän on hoidettava tarvittavat yhteydet viranomaisiin.
9.3 Kilpailusta vastaa järjestäjä.
9.4 Suunnistuskarttaa valmistettaessa on noudatettava liiton määrittämää varaus, hakemus- ja sopimuskäytäntöä.
9.5 Ennen kilpailun järjestämistä on hankittava maanomistajilta ja oikeuksien
haltijoilta luvat kilpailumaaston, tiestön, kilpailukeskuksen, lähtö-, maali- ja
paikoitusalueiden käyttöön.
9.6 Kilpailun suunnittelussa tulee tarvittaessa olla yhteydessä paikallisiin
luonnonsuojeluviranomaisiin ja -järjestöihin.
9.7 Suunnitellusta kilpailusta on sovittava metsästysoikeuden haltijan kanssa.
9.8 Kilpailun hakeminen
9.8.1 Lähikilpailun järjestämiseen tarvitaan järjestämislupa, jonka myöntää liitto.
Liitto tiedottaa hyvissä ajoin vuosittain kilpailuhakemusten määräajasta.
Kilpailuhakemus on tehtävä IRMA-järjestelmässä.
9.8.2 Liitto voi vahvistaa suurimman sallitun osanottomaksun.
9.8.3 Liitto perii lähikilpailusta kilpailijamaksun sekä kilpailukohtaisen IRMApalvelumaksun. Maksujen suuruudet on kerrottu liiton nettisivulla.
9.8.4 Liitto julkaisee kilpailun kilpailukalenterissa IRMA-järjestelmässä.
9.9 Kilpailun peruuttaminen, keskeyttäminen ja siirtäminen
9.9.1 Jos kilpailu perutaan tai se keskeytetään, on osanottomaksu palautettava
osanoton maksaneelle taholle (kilpailija tai hänen seuransa).
9.9.2 Peruutuksen ennen kilpailupäivää tekee järjestäjä yhteistyössä
kilpailunvalvojan kanssa. Peruutuksen kilpailupäivänä tai jo aloitetun
kilpailun keskeytyksen tekee tuomarineuvosto.
9.9.3 Kilpailua ei pääsääntöisesti voi siirtää. Liiton tapahtumapäällikkö voi antaa
erityistilanteessa luvan kilpailun siirtämiselle.
9.9.4 Jos kilpailu siirretään, liiton tapahtumapäällikkö päättää yhdessä järjestäjän
kanssa menettelystä osanottomaksujen palautuksessa ja ilmoittautumisessa.
9.10 Kilpailun tai sen osan mitätöiminen
9.10.1 Jos järjestäjä tai tuomarineuvosto päättää mitätöidä koko kilpailun tai sen
osan (sarja tai sarjoja), on mitätöinnistä osalliseksi joutuneiden
osanottomaksut palautettava osanoton maksaneille tahoille (kilpailija tai
hänen seuransa).
9.10.2 Mitätöityä kilpailua tai sen osaa ei uusita.

10 Kilpailusarjat, matkat, tulos
10.1 Kilpailussa on hyvä käyttää Suunnistuksen lajisäännön kohdan 13 mukaisia
sarjoja, mutta se ei ole välttämätöntä. Mikäli kilpailussa ei käytetä
Suunnistuksen lajisäännön kohdan 13 mukaisia ikä- ja sukupuolijaoteltuja
sarjoja eikä tällöin voida laskea rankipisteitä, tulee tästä ilmoittaa
kilpailukutsussa.

10.2 Kilpailusarjojen rankipisteet lasketaan IRMA-järjestelmässä. Kilpailijan
tuloksena tulee olla aika, mikäli kilpailun tuloksista halutaan laskea
rankipisteet.
10.3 Tulokset on toimitettava viiden (5) päivän kuluessa kilpailun päättymisestä
IRMA-järjestelmään vaaditussa muodossa. Vaaditusta muodosta poikkeavia
tuloksia ei käsitellä.
10.4 Liiton tapahtumapäälliköllä on oikeus olla laskematta rankipisteitä tuloksista
niiden rankilaskentaa sopimattomuuden tai kun kilpailun järjestely aiheuttaa
tulosten rankilaskentaan sopimattomuuden.
10.5 Kilpailun matkajakona on hyvä käyttää Suunnistuksen lajisääntöjen kohdan
8.3. mukaista jakoa, mutta se ei ole välttämätöntä.
10.6 Kilpailun ohjeaikoina voidaan käyttää Suunnistuksen lajisääntöjen määrityksiä.
10.7 Rankilaskennan mahdollistamiseksi on hyvä käyttää suoritus- ja lähtötapoja,
jotka mahdollistavat tulosten toimittamisen edellä kerrotussa muodossa
rankilaskentaa varten.

11 Kilpailun järjestäminen
11.1 Kilpailunjohdolla tarkoitetaan näissä säännöissä ryhmää, jonka muodostavat
kilpailunjohtaja, ratamestariryhmän johtaja ja tulospalveluvastaava.
11.2 Ratamestarilla ja kilpailunvalvojalla tulee olla vähintään liiton toisen luokan
voimassa oleva ratamestaripätevyys.
11.3 Kilpailunvalvojan tehtävät on kerrottu Suunnistuksen lajisääntöjen liitteessä D.
11.4 Kilpailukutsu
11.4.1 Kilpailukutsu on julkaistava viimeistään ilmoittautumisen alkamisen
yhteydessä IRMA-järjestelmässä. Palvelut suositellaan kuvattavaksi IRMAjärjestelmässä julkaistavalla SSL:n palvelulomakkeella.
11.4.2 Kilpailukutsussa on kerrottava ainakin seuraavat asiat:
• Maininta, että kyseessä on lähikilpailu
• kilpailun järjestäjä
• kilpailun laji (suunnistus, hiihtosuunnistus, pyöräsuunnistus)
• kilpailupäivä
• sarjat ja osanottomaksut
• maininta mikäli sarjajako on sellainen, ettei rankipisteitä
lasketa (katso 10.1)
• ilmoittautumisosoite (IRMA) ja ilmoittautumisen määräpäivä
• ohje kilpailuun saapumiseen
• Lähtötapa
• ensimmäisen lähdön ajankohta
• kartan mittakaava, valmistusvuosi ja laatu (esimerkki:
tuloste) sekä suojaustapa ja kartan koko
• leimausjärjestelmä,
mahdollisuus
elektronisten
leimauskorttien vuokraukseen
• kilpailunjohtaja, ratamestari ja valvoja
• yhteystiedot tiedusteluja varten
11.4.3 Kilpailukutsuun voidaan tarvittaessa laittaa mm. seuraavat tiedot:
• maastonkuvaus

• lasten kaitseminen, kilpailukeskuksen saavutettavuus
lastenvaunuilla
• ravintolapalvelut
• majoitusmahdollisuudet
• Sääntökohdan 6.2 tarkoittamat mahdolliset lievennykset
• palkinnot
11.5 Kilpailuohje
11.5.1 Kilpailuohje on julkaistava viimeistään 24 tuntia ennen ensimmäistä lähtöä.
11.5.2 Kilpailuohjeessa on kerrottava ainakin seuraavat asiat:
• kilpailunjohto (katso 11.1) ja valvoja
• tuomarineuvoston puheenjohtaja
• kartan mittakaava, valmistusvuosi ja laatu (esimerkki:
tuloste)
• ratojen pituudet
• lähtöluettelo lähtöaikoineen
• käymälät, mahdolliset pukeutumis- ja peseytymispaikat
• rastinmääritteiden antaminen
• kilpailukartan antaminen, koko ja suojaustapa
• vuokrakorttien lunastus
• ohjaus lähtöpaikalle, matka
• lähdön ja maalin järjestely
• maalin ja mahdollisesti lähdön sulkemisajankohdat
• ohjeet keskeyttäneitä varten
• palkinnot, lukumäärät sarjoittain ja jaon ajankohta
• Sääntökohdan 6.2 tarkoittamat mahdolliset lievennykset
11.5.3 Kilpailuohjeeseen voidaan tarvittaessa laittaa mm. seuraavat tiedot
• viitoitukset ja niiden värit
• elektronisen kilpailukortin tarkistuslaitteen sijainti
• kielletyn alueen ilmoitustavat
• juoma- ja ensiapurastit
• hiihtosuunnistuksessa ohjeet välinehuollosta, verryttelystä ja
suksien testauksesta
• sprinttisuunnistuksessa lista kansainvälisten sprinttikartan
kuvausohjeiden mukaisista kartalla esteenä kuvattavista
kohteista
• pyöräsuunnistuksessa välinehuollon mahdollisuudet
11.6 Ilmoittautuminen

11.6.1 Osanottajan tulee ilmoittautua kilpailuun IRMA-järjestelmässä annettuun
määräaikaan mennessä.
11.6.2 Ilmoittautumisen tulee päättyä viimeistään 36 tuntia ennen ensimmäistä
lähtöä.
11.6.3 Osanottomaksu maksetaan pääsääntöisesti IRMA-järjestelmässä tai muulla
kilpailukutsussa kerrotulla tavalla.
11.6.4 Ilmoittautuneella kilpailijalla on oikeus perua osanottonsa ennen varsinaisen
ilmoittautumisajan päättymistä (ei jälki-ilmoittautumisaikana), jolloin
osanottomaksu on palautettava.
11.6.5 Jo maksetun osanoton perumisesta voidaan periä käsittelykuluna 5 € /
peruttu kilpailija.
11.7 Lähtöluettelo
11.7.1 Käytettäessä etukäteen arvottuja lähtöaikoja, ne on ilmoitettava viimeistään
24 tuntia ennen ensimmäistä lähtöä.
11.8 Kilpailun toteuttamisessa suositellaan noudatettavaksi Suunnistuksen
lajisääntöjen kohtia 10-13.
11.9 Rastilla on oltava Suunnistuksen lajisääntöjen mukainen rastilippu ja
rekisteröintiväline.
11.10 Kilpailun leimausjärjestelmänä saa käyttää ainoastaan liiton hyväksymää
järjestelmää.
11.11 Rastilla käynnin rekisteröinti
11.11.1
Kilpailijan on suoritettava lähdössä lähtöleimaus, jos järjestäjä niin
ohjeistaa.
11.11.2
Kilpailijan on leimattava kilpailukorttinsa rastilla osoittaakseen rastilla
käynti.
11.11.3
Kilpailijan on kierrettävä rata järjestäjän osoittamassa järjestyksessä.
11.11.4
Jos järjestäjä käyttää maalissa maalileimausta, kilpailijan on leimattava
tässä pisteessä.
11.11.5
Jos kilpailijan kilpailukortista ei voida selvittää kilpailijan käyneen
rastilla, kiertäneen rataa osoitetussa järjestyksessä tai mahdollista
maalileimausta, järjestäjän on hylättävä suoritus.
11.11.6
Kilpailija on vastuussa siitä, että hänen elektroninen kilpailukorttinsa
toimii koko kilpailusuorituksen ajan järjestäjän suorittamaan kilpailukortin
lukemiseen saakka.
11.12 Kartta
11.12.1
Kilpailukartta laaditaan voimassa olevien kuvausohjeiden mukaisesti ja
sen tulee olla kilpailuhetkellä mahdollisimman ajantasainen.
11.12.2
Ratamerkinnät karttaan tehdään voimassa olevan kartan
kuvausohjeen mukaisesti.

