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Suunnistuksen SM –kilpailujen ohjeet 2021 
Online-ranki 
Online-ranki on haettavissa jäljempänä mainittuina päivinä osoitteesta, jonka kilpailun tulospalveluvastaava 
saa pyydettäessä kilpailupäällikkö Petteri Palmilta (petteri.palmi (a) suunnistusliitto.fi)  
 
Järjestäjän voi hakea ohjeissa mainitun online-rankin käyttöönsä seuraavan aikataulun mukaisesti. 
 
online-rankipäivä online-rankin hakuaika alkaen online-rankin tyyppi 
26.5.2021  27.5.2021   maasto 
25.8.2021  26.8.2021   maasto 
2.9.2021  3.9.2021   sprintti 
15.9.2021  16.9.2021   maasto 
6.10.2021  7.10.2021   maasto 

Kilpailijalle, joka on saanut rankipisteet useammassa kuin yhdessä ikäsarjassa, käytetään aina näistä pis-
teistä korkeimpia. 
 
0. Karsintakilpailusta B-finaaliin karsiutuvien minimimäärä 

Kun järjestetään karsintakilpailu ja siitä karsiutuisi määritysten mukaisesti B-finaaliin 1–10 henkilöä las-
kettuna ilmoittautuneiden määrästä, kukaan karsiutuneista ei joudu B-finaaliin vaan kaikki kilpailevat 
loppukilpailussa. Karsinnassa keskeyttäneet, hylätyt tai karsintaan osallistumattomat eivät kilpaile lop-
pukilpailussa (A-finaalissa), mutta he voivat osallistua kuntosuunnistukseen, jossa on valittavissa kaksi 
rataa: lyhyt tai pitkä. 
 
Kun B-finaaliin karsiutuvia on 11 tai enemmän laskettuna ilmoittautuneiden määrästä, B-finaaliin karsi-
taan kunkin kilpailun määritysten mukaisesti. 

 
1. SM-keskimatka, 6.6.2021, Turun Suunnistajat (WRE) 
1.1 Sarjat 

Sarjat H21, H20, H18, H16, H15, D21, D20, D18, D16 D15, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70 
ja H75, joissa karsintakilpailut ja loppukilpailut. 
 
Sarjat H80, H85 ja D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80 ja D85, joissa loppukilpailu il-
man karsintaa. 

1.2 Karsintakilpailut sarjoissa H21, H20, H18, H16, H15, D21, D20, D18, D16, D15, H35, H40, H45, H50, 
H55, H60, H65, H70 ja H75 
Kun sarjaan ilmoittautuu vähintään 61 osanottajaa, sarja jaetaan kahteen, tai tarvittaessa useampaan 
karsintaerään. Lähtöväli 1 min. Karsintaerien lukumäärä määräytyy seuraavasti: 
 
ilmoittautuneiden määrä karsintaerien lukumäärä 
1-60 1 
61-120 2 
121-180 3 
181-240 4 
jne. 
 
Kun sarjaan ilmoittautuu 60 osanottajaa tai sitä vähemmän, näistä muodostetaan yksi karsintaerä, jonka 
tulosluettelo muodostaa loppukilpailun lähtöluettelon käännetyssä järjestyksessä huomioiden sarjoittain 
loppukilpailuun pääsevien määrät. 
 
Sarjoissa H21 ja D21 karsintakilpailun lähtöluettelot muodostetaan siten, että kilpailijoiden rankipisteinä 
käytetään 26.5. saatavissa olevia maailmarankipisteitä lisättynä kahdellasadalla (esim. 45 + 200 = 245) 
tai SSL:n suunnistuksen maastomatkojen online-rankin 26.5. pisteitä mikäli henkilöllä ei ole maailman-
rankipisteitä. Maailmanrankipistemäärä 0 tulkitaan niin, ettei henkilöllä ole maailmanrankipisteitä. Par-
haimmat rankipisteet omaavat kilpailijat sijoitetaan karsintaerien viimeisiksi lähtijöiksi. Rankin perus-
teella määräytynyt lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut ei kilpaile, 
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paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole kummallakaan rankilistalla, hänet sijoitetaan lähtemään satunnai-
sessa järjestyksessä karsintaerän alussa. 
 
Karsintakilpailun lähtöluettelot muodostuvat SSL:n suunnistuksen maastomatkojen online-rankin 26.5. 
perusteella siten että rankin parhaat sijoitetaan karsintaerien viimeisiksi lähtijöiksi. Rankin perusteella 
määräytynyt lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut ei kilpaile, paikka jää 
tyhjäksi. Ellei kilpailija ole rankilistalla, hänet sijoitetaan lähtemään satunnaisessa järjestyksessä karsin-
taerän alussa. 

1.3 Loppukilpailut (A-finaalit) sarjoissa H21, H20, H18, H16, H15, D21, D20, D18, D16, D15 H35, H40, 
H45, H50, H55, H60, H65, H70 ja H75 
SM-loppukilpailuun pääsee karsintaerien lukumäärän perusteella lähimpänä 50:tä oleva määrä kilpaili-
joita. Jos määrät ovat yhtä lähellä 50:tä, valitaan näistä kahdesta vaihtoehdosta suurempi määrä.  
Jos useampi kilpailija saa viimeisen loppukilpailuun oikeuttavan sijoituksen, on määrä vastaavasti suu-
rempi. Loppukilpailun sarjakohtainen lähtöjärjestys muodostuu karsintakilpailun tuloksista käännetyssä 
järjestyksessä. Lähtöväli 2 min. Loppukilpailun sarjakohtaiset ensimmäiset lähtöajat tulee julkaista kil-
pailuohjeessa ennen ensimmäistä karsintalähtöä. 

1.4 Loppukilpailut sarjoissa H80-85 ja D35-85 
Sarjat H80, H85 ja D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80 ja D85 jaetaan kahteen yhtä 
suureen lähtöryhmään SSL:n suunnistuksen maastomatkojen online-rankin 26.5. perusteella siten että 
rankilla paremmin sijoittuneiden ryhmä arvotaan sarjan lähtöluettelon loppuun ja huonommin sijoittunei-
den ryhmä lähtöluettelon alkuun. Ellei kilpailija ole rankilistalla, hänellä katsotaan olevan nolla (0) ranki-
pistettä ja hänet arvotaan lähtöluetteloon sen mukaisesti. Lähtöväli vähintään 2 min. 

1.5 B-finaalit 
Loppukilpailusta karsiutuneille, sekä karsinnassa keskeyttäneille ja hylätyille järjestetään B-finaali kan-
sallisena kilpailuna sarjoissa H21, H20, H18, H16, D21, D20, D18, D16, H35, H40, H45, H50, H55, H60, 
H65, H70 ja H75 huomioiden kohdan 0 määritykset. Myös karsintaan osallistumattomalla on oikeus 
osallistua B-finaaliin huomioiden kohdan 0 määritykset. 
 
Sarjojen H21 ja D21 B-finaalit toteutetaan väliaikalähdöllä. Lähtöjärjestys muodostuu karsintakilpailun 
tuloksista käännetyssä järjestyksessä. Lähtöväli 2 min. Tarvittaessa B-finaali voidaan jakaa useampaan 
ryhmään siten, että jako tehdään karsintakilpailun tulosten perusteella (ensimmäiseen ryhmään parhaat, 
seuraavan seuraavaksi parhaimmat jne.). Karsintakilpailussa keskeyttäneet tai hylätyt ja karsintaan 
osallistumattomat sijoitetaan lähtemään viimeisen ryhmän kärkeen. Ryhmien tulee olla mahdollisimman 
tasakokoisia. 
 
Muiden sarjojen kuin H21 ja D21 ryhmälähtöinä toteutettavan B -finaalin lähtöjärjestys on arvottu etukä-
teen. B-finaalin lähtöluetteloon on arvottu mukaan kaikki kilpailuun ilmoittautuneet, myös A-finaaliin 
päässeet. Kuhunkin sarjakohtaiseen ryhmään arvotaan enintään 8 kilpailijaa siten että B-finaali saadaan 
toteutettua riittävän lyhyessä ajassa. B-finaalin lähtöajat voidaan myös arpoa niiden kesken, jotka eivät 
päässeet A-finaaliin tai muodostaa lähtöjärjestys karsinnan tulosten perusteella. Muodostettaessa lähtö-
järjestys karsinnan tulosten perusteella, karsinnassa keskeyttäneet tai hylätyt ja karsintaan osallistumat-
tomat sijoitetaan B -finaalin lähtöluettelossa ensimmäisiksi lähtijöiksi satunnaisessa järjestyksessä.  

1.6 Ranki 
Lähtöluettelon muodostamisen perusteena ovat SSL:n suunnistuksen maastomatkojen online-ranki ja 
sarjoissa H21 ja D21 suunnistuksen maailmanranki. Molempien rankien päivämäärä on 26.5.2021. 

1.7 Samaa seuraa edustavien lähtöjärjestys 
Rankin tai karsinnan perusteella muodostunutta lähtöjärjestystä ei muuteta, vaikka samaa seuraa edus-
tavat osuisivat peräkkäisiksi lähtijöiksi. 

1.8 SM –säännöt 
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen lajisääntöjen 19. lu-
kuun. 

 
 

2. SM-pitkä matka, 4.–5.9.2021, RastiE4, Saarijärven Pullistus (WRE) 
2.1 Sarjat 

Sarjat H21, H20, H18, H16, H15 ja D21, D20, D18, D16, D15, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, 
H70 ja H75, joissa karsintakilpailut lauantaina. ja loppukilpailu sunnuntaina.  
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Sarjat H80, H85, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80 ja D85, joissa loppukilpailu ilman 
karsintaa sunnuntaina. 
 

2.2 Karsintakilpailut lauantaina 
Kun sarjaan ilmoittautuu vähintään 61 osanottajaa, sarja jaetaan kahteen, tai tarvittaessa useampaan 
karsintaerään. Lähtöväli vähintään 2 min. Karsintaerien lukumäärä määräytyy seuraavasti: 
 
ilmoittautuneiden määrä  karsintaerien lukumäärä 
1-60   1 
61-120   2 
121-180   3 
181-240   4 
jne. 
 
Kun sarjaan ilmoittautuu 60 osanottajaa tai sitä vähemmän, näistä muodostetaan yksi karsintaerä, jonka 
tulosluettelo muodostaa loppukilpailun lähtöluettelon käännetyssä järjestyksessä huomioiden sarjoittain 
loppukilpailuun pääsevien määrät. 
 
Sarjoissa H21 ja D21 karsintakilpailun lähtöluettelot muodostetaan siten, että kilpailijoiden rankipisteinä 
käytetään 25.8. saatavissa olevia maailmarankipisteitä lisättynä kahdellasadalla (esim. 45 + 200 = 245) 
tai SSL:n suunnistuksen maastomatkojen online-rankin 25.8. pisteitä mikäli henkilöllä ei ole maailman-
rankipisteitä. Maailmanrankipistemäärä 0 tulkitaan niin, ettei henkilöllä ole maailmanrankipisteitä. Par-
haimmat rankipisteet omaavat kilpailijat sijoitetaan karsintaerien viimeisiksi lähtijöiksi. Rankin perus-
teella määräytynyt lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut ei kilpaile, 
paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole kummallakaan rankilistalla, hänet sijoitetaan lähtemään satunnai-
sessa järjestyksessä karsintaerän alussa. 
 
Muiden sarjojen karsintakilpailun lähtöluettelot muodostuvat SSL:n suunnistuksen maastomatkojen on-
line-rankin 25.8. tilanteen perusteella siten että rankin parhaat sijoitetaan karsintaerien viimeisiksi lähti-
jöiksi. Rankin perusteella määräytynyt lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittau-
tunut ei kilpaile, paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole rankilistalla, hänet sijoitetaan (arvotaan) lähtemään 
karsintaerän alussa. 

2.3 Loppukilpailut (A-finaalit) sarjoissa H21, H20, H18, H16, H15, D21, D20, D18, D16, D15 H35, H40, 
H45, H50, H55, H60, H65, H70 ja H75 sunnuntaina 
SM-loppukilpailuun pääsee karsintaerien lukumäärän perusteella lähimpänä 50:tä oleva määrä kilpaili-
joita. Jos määrät ovat yhtä lähellä 50:tä, valitaan näistä kahdesta vaihtoehdosta suurempi määrä.  
Jos useampi kilpailija saa viimeisen loppukilpailuun oikeuttavan sijoituksen, on määrä vastaavasti suu-
rempi. Loppukilpailun lähtöjärjestys muodostuu karsintakilpailun tuloksista käännetyssä järjestyksessä. 
Lähtöväli vähintään 2 min. 

2.4 Loppukilpailut sarjoissa H80-85 ja D35-85 sunnuntaina  
Sarjat H75, H80, H85, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80 ja D85 jaetaan kahteen 
yhtä suureen lähtöryhmään SSL:n suunnistuksen maastomatkojen online-rankin 25.8. tilanteen perus-
teella siten että rankilla paremmin sijoittuneiden ryhmä arvotaan sarjan lähtöluettelon loppuun ja huo-
nommin sijoittuneiden ryhmä lähtöluettelon alkuun. Ellei kilpailija ole rankilistalla, hänellä katsotaan ole-
van nolla (0) rankipistettä ja hänet arvotaan lähtöluetteloon sen mukaisesti. Lähtöväli on vähintään 2 
min. 

2.5 B-finaalit sunnuntaina 
Loppukilpailusta karsiutuneille, sekä karsinnassa keskeyttäneille ja hylätyille järjestetään B-finaali kan-
sallisena kilpailuna sarjoissa H21, H20, H18, H16, H15, D21, D20, D18, D16, D15 H35, H40, H45, H50, 
H55, H60, H65, H70 ja H75 huomioiden kohdan 0 määritykset. Myös karsintaan osallistumattomalla on 
oikeus osallistua B-finaaliin huomioiden kohdan 0 määritykset. 
 
Sarjojen H21 ja D21 B-finaalit toteutetaan väliaikalähdöllä. Lähtöjärjestys muodostuu karsintakilpailun 
tuloksista käännetyssä järjestyksessä. Lähtöväli 2 min. Tarvittaessa B-finaali voidaan jakaa useampaan 
ryhmään siten, että jako tehdään karsintakilpailun tulosten perusteella (ensimmäiseen ryhmään parhaat, 
seuraavan seuraavaksi parhaimmat jne.). Karsintakilpailussa keskeyttäneet tai hylätyt ja karsintaan 
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osallistumattomat sijoitetaan lähtemään viimeisen ryhmän kärkeen. Ryhmien tulee olla mahdollisimman 
tasakokoisia. 
 
Sarjojen H20, H18, H16, H15, D20, D18, D16, D15 H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70 ja H75 
väliaikalähtönä toteutettavan B –finaalin lähtöjärjestys muodostuu karsintakilpailun tuloksista käänne-
tyssä järjestyksessä. Karsinnassa keskeyttäneet tai hylätyt ja karsintaan osallistumattomat sijoitetaan B 
-finaalin lähtöluettelossa ensimmäisiksi lähtijöiksi. Lähtöväli vähintään 1 min. 
 

2.6 Ranki 
Lähtöluettelon muodostamisen perusteena ovat SSL:n suunnistuksen maastomatkojen online-ranki ja 
sarjoissa H21 ja D21 suunnistuksen maailmanranki. Molempien rankien päivämäärä on 25.8.2021. 

2.7 Samaa seuraa edustavien lähtöjärjestys  
Rankin tai karsinan perusteella muodostunutta lähtöjärjestystä ei muuteta, vaikka samaa seuraa edus-
tavat osuisivat peräkkäisiksi lähtijöiksi. 
 

2.8 SM –säännöt 
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen lajisääntöjen 19. lu-
kuun. 
 

3. SM –sprintti 11.9.2021, Juvan Urheilijat (WRE) 
3.1 Sarjat 

Sarjat H21, H20, H18, H17, H16, H15, H14, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H85, 
D21, D20, D18, D17, D16, D15, D14, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80 ja D85. 

3.2 Karsintakilpailut 
Kun sarjaan ilmoittautuu vähintään 61 osanottajaa, sarja jaetaan kahteen tai tarvittaessa useampaan 
karsintaerään. Lähtöväli 1 min. Karsintaerien lukumäärä määräytyy seuraavasti: 
 
ilmoittautuneiden määrä  karsintaerien lukumäärä 
1-60   1 
61-120   2 
121-180   3 
181-240   4 
jne. 
 
Kun sarjaan ilmoittautuu 60 osanottajaa tai sitä vähemmän, näistä muodostetaan yksi karsintaerä, jonka 
tulosluettelo muodostaa loppukilpailun lähtöluettelon käännetyssä järjestyksessä huomioiden sarjoittain 
loppukilpailuun pääsevien määrät. 
 
Sarjoissa H21 ja D21 karsintakilpailun lähtöluettelot muodostetaan siten, että kilpailijoiden rankipisteinä 
käytetään 2.9. saatavissa olevia maailmarankipisteitä lisättynä kahdellasadalla (esim. 45 + 200 = 245) 
tai SSL:n suunnistuksen sprintin online-rankin 2.9. pisteitä mikäli henkilöllä ei ole maailmanrankipisteitä. 
Maailmanrankinpistemäärä 0 tulkitaan niin, ettei henkilöllä ole maailmanrankipisteitä. Parhaimmat ranki-
pisteet omaavat kilpailijat sijoitetaan karsintaerien viimeisiksi lähtijöiksi. Rankin perusteella määräytynyt 
lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut ei kilpaile, paikka jää tyhjäksi. 
Ellei kilpailija ole kummallakaan rankilistalla, hänet sijoitetaan lähtemään satunnaisessa järjestyksessä 
karsintaerän alussa. 
 
Muiden sarjojen karsintakilpailun lähtöluettelot muodostuvat SSL:n suunnistuksen sprintin online-rankin 
2.9. tilanteen perusteella siten että rankin parhaat sijoitetaan karsintaerien viimeisiksi lähtijöiksi. Rankin 
perusteella määräytynyt lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut ei kil-
paile, paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole rankilistalla, hänet sijoitetaan lähtemään satunnaisessa jär-
jestyksessä karsintaerän alussa.  

3.3 Loppukilpailut (A-finaalit) sarjoissa H 21 ja D21 
SM-loppukilpailuun pääsee karsintaerien lukumäärän perusteella sarjassa H21 lähimpänä 50:tä oleva 
määrä kilpailijoita ja sarjassa D21 lähimpänä 40:ää oleva määrä kilpailijoita. Jos määrät ovat yhtä lä-
hellä 40:ää tai 50:tä, valitaan näistä kahdesta vaihtoehdosta suurempi määrä.  
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Kun useampi kilpailija saa viimeisen loppukilpailuun oikeuttavan sijoituksen, on määrä vastaavasti suu-
rempi. Loppukilpailun sarjakohtainen lähtöjärjestys muodostuu karsintakilpailun tuloksista käännetyssä 
järjestyksessä. Lähtöväli 1 min. Loppukilpailun ensimmäinen lähtöaika tulee julkaista kilpailuohjeessa 
ennen ensimmäistä karsintalähtöä. 

3.4 Loppukilpailut (A-finaalit) sarjoissa H20, H18, H17, H16, H15, H14, D20, D18, D17, D16, D15, D14, 
H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H85, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, 
D75, D80 ja D85 
SM-loppukilpailuun pääsee karsintaerien lukumäärän perusteella lähimpänä 40:a oleva määrä kilpaili-
joita. Jos määrät ovat yhtä lähellä 40:a, valitaan näistä kahdesta vaihtoehdosta suurempi määrä.  
Kun useampi kilpailija saa viimeisen loppukilpailuun oikeuttavan sijoituksen, on määrä vastaavasti suu-
rempi. Loppukilpailun sarjakohtainen lähtöjärjestys muodostuu karsintakilpailun tuloksista käännetyssä 
järjestyksessä. Lähtöväli vähintään 1 min. Loppukilpailun sarjakohtaiset ensimmäiset lähtöajat tulee jul-
kaista kilpailuohjeessa ennen ensimmäistä karsintalähtöä. 

3.5 B-finaalit 
Loppukilpailusta karsiutuneille, sekä karsinnassa keskeyttäneille ja hylätyille järjestetään B-finaali kan-
sallisena kilpailuna kaikissa sarjoissa huomioiden kohdan 0 määritykset. Myös karsintaan osallistumat-
tomalla on oikeus osallistua B-finaaliin huomioiden kohdan 0 määritykset. Järjestäjä voi tehdä vähem-
män ratoja kuin mikä on sarjojen määrä. Tällöin on huomioitava, että samaa rataa käyttävät sarjat on 
lähetettävä peräkkäin, ellei käytetä yhteislähtöjä. 
 
Sarjojen H21 ja D21 B-finaalit toteutetaan väliaikalähdöllä. Lähtöjärjestys muodostuu karsintakilpailun 
tuloksista käännetyssä järjestyksessä. Lähtöväli 1 min. Tarvittaessa B-finaali voidaan jakaa useampaan 
ryhmää siten, että jako tehdään karsintakilpailun tulosten perusteella (ensimmäiseen ryhmään parhaat, 
seuraavan seuraavaksi parhaimmat jne.). Karsintakilpailussa keskeyttäneet tai hylätyt ja karsintaan 
osallistumattomat sijoitetaan lähtemään viimeisen ryhmän kärkeen. Ryhmien tulee olla mahdollisimman 
tasakokoisia. 
 
Muiden sarjojen kuin H21 ja D21 ryhmälähtöinä toteutettavan B -finaalin lähtöjärjestys on arvottu etukä-
teen. B-finaalin lähtöluetteloon on arvottu mukaan kaikki kilpailuun ilmoittautuneet, myös A-finaaliin 
päässeet. Kuhunkin sarjakohtaiseen ryhmään arvotaan enintään 8 kilpailijaa siten että B-finaali saadaan 
toteutettua riittävän lyhyessä ajassa. B-finaalin lähtöajat voidaan myös arpoa niiden kesken, jotka eivät 
päässeet loppukilpailuun (A-finaaliin) tai muodostaa lähtöjärjestys karsinnan tulosten perusteella. Muo-
dostettaessa lähtöjärjestys karsinnan tulosten perusteella, karsinnassa keskeyttäneet tai hylätyt ja kar-
sintaan osallistumattomat sijoitetaan B -finaalin lähtöluettelossa ensimmäisiksi lähtijöiksi satunnaisessa 
järjestyksessä. 

3.6 Kartan antohetki sarjoissa H14 ja D14 
Sarjoissa H14 ja D14 kartta annetaan lähtöhetkellä kuten muissakin sarjoissa lajisäännön 19.622 mu-
kaisesti.  

3.7 Ranki 
Lähtöluettelon muodostamisen perusteena ovat SSL:n suunnistuksen sprinttimatkojen online-ranki ja 
sarjoissa H21 ja D21 suunnistuksen maailmanranki. Molempien rankien päivämäärä on 2.9.2021. 

3.8 Samaa seuraa edustavien lähtöjärjestys  
Rankin tai karsinnan perusteella muodostunutta lähtöjärjestystä ei muuteta, vaikka samaa seuraa edus-
tavat osuisivat peräkkäisiksi lähtijöiksi. 

3.9 SM –säännöt 
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen lajisääntöjen 19. lu-
kuun.  

 
4. SM-viesti, 12.9.2021, Navi 
4.1 Sarjat 

H21, H20, H18, H16 ja D21, D20, D18 ja D16. Sarjassa H21 on 4 osuutta, muissa sarjoissa 3 osuutta.  
 
H35, H45, H50, H55, H60, H70, H75, H80, D35, D45, D50, D55, D60 ja D70. Kaikissa sarjoissa 3 
osuutta. Kilpailijoiden tulee olla sarjakohtaisesti vähintään seuraavassa taulukossa määritetyn alaikära-
jan ikäisiä, ja joukkueen jäsenten yhteisiän tulee olla vähintään seuraavassa taulukossa määritetyn mi-
nimiarvon suuruinen. 
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4.2 Juoksujärjestyksen ilmoittamisvelvollisuus  

Viestijoukkueiden juoksujärjestykset on ilmoitettava järjestäjän kilpailukutsussa antamien ohjeiden mu-
kaisesti. Joukkue, joka ei ole antanut juoksujärjestystä määräajassa, ei saa lähtölupaa. Muussa kuin 
ilmoitetussa järjestyksessä juokseva joukkue hylätään. 

4.3 SM –säännöt 
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen lajisääntöjen 19. lu-
kuun.  
 
 

5. SM-yösuunnistus 24.–25.9.2021, Vehkalahden Veikot 
5.1 Sarjat  

H21, H20, H18, H16, H15, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H85 ja D21, D20, D18, 
D16, D15, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, D85.  

5.2 Karsintakilpailu sarjassa H21 perjantaina 
Sarjassa H21 järjestetään viisi karsintaerää. 
 
Karsintakilpailun lähtöluettelot muodostuvat SSL:n suunnistuksen maastomatkojen online-rankin 15.9. 
tilanteen perusteella siten että rankin parhaat sijoitetaan karsintaerien viimeisiksi lähtijöiksi. Rankin pe-
rusteella määräytynyt lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut ei kilpaile, 
paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole rankilistalla, hänet sijoitetaan lähtemään satunnaisessa järjestyk-
sessä karsintaerän alussa. 

5.3 Loppukilpailu (A-finaali) sarjassa H21 lauantaina 
SM-loppukilpailuun pääsee 50 kilpailijaa. 
Jos useampi kilpailija saa viimeisen loppukilpailuun oikeuttavan sijoituksen, on määrä vastaavasti suu-
rempi. Loppukilpailun lähtöjärjestys muodostuu karsintakilpailun tuloksista käännetyssä järjestyksessä. 
Lähtöväli vähintään 2 min. 

5.4 Loppukilpailu muissa sarjoissa kuin sarjassa H21 lauantaina 
Sarjat H20, H18, H16, H15, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H85 ja D21, D20, 
D18, D16, D15, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, D85 jaetaan kahteen yhtä suu-
reen lähtöryhmään SSL:n suunnistuksen maastomatkojen online-rankin 15.9. tilanteen perusteella. 
Rankilla paremmin sijoittuneiden ryhmä arvotaan sarjan lähtöluettelon loppuun ja huonommin sijoittunei-
den ryhmä lähtöluettelon alkuun.  
Ellei kilpailija ole rankilistalla, hänellä katsotaan olevan nolla (0) rankipistettä ja hänet arvotaan lähtö-
luetteloon sen mukaisesti. 
Lähtöväli on vähintään 2 min, kun sarjassa on enintään 70 kilpailijaa. Jos sarjassa on yli 70 kilpailijaa, 
lähtöväli voi olla 1 min. 

5.5 B-finaali sarjassa H21 lauantaina 
Loppukilpailusta karsiutuneille, sekä karsinnassa keskeyttäneille ja hylätyille järjestetään sarjassa H21 
B-finaali kansallisena kilpailuna huomioiden kohdan 0 määritykset. Myös karsintaan osallistumattomalla 

Sarja
Joukkueen jäsenten
yhteisikä vähintään

Joukkueen jäsenen
ikä vähintään

H35 105 vuotta 35 vuotta
H45 130 vuotta 35 vuotta
H50 150 vuotta 40 vuotta
H55 170 vuotta 45 vuotta
H60 190 vuotta 50 vuotta
H70 210 vuotta 60 vuotta
H75 225 vuotta 70 vuotta
H80 240 vuotta 75 vuotta
D35 105 vuotta 35 vuotta
D45 130 vuotta 35 vuotta
D50 150 vuotta 40 vuotta
D55 170 vuotta 45 vuotta
D60 190 vuotta 50 vuotta
D70 210 vuotta 60 vuotta



SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO SM -OHJE 2021 
Kilpailutoiminta                                                                       8/2021 

on oikeus osallistua B-finaaliin huomioiden kohdan 0 määritykset. B -finaalin lähtöjärjestys laaditaan 
perjantain karsinnan jälkeen arpomalla. B-finaalin lähtöjärjestys on mahdollista laatia karsinnan tulos-
luettelon mukaisesti käännetyssä paremmuusjärjestyksessä. Lähtöväli on vähintään 2 min, kun sarjassa 
on enintään 70 kilpailijaa. Jos sarjassa on yli 70 kilpailijaa, lähtöväli on 1 min.  

5.6 Ranki 
Lähtöluettelon muodostamisen perusteena ovat SSL:n suunnistuksen maastomatkojen online-ranki. 
Rankin päivämäärä on 15.9.2021. 

5.7 Samaa seuraa edustavien lähtöjärjestys 
Rankin tai arvonnan perusteella muodostunutta lähtöjärjestystä ei muuteta, vaikka samaa seuraa edus-
tavat osuisivat samaan lähtöryhmään tai peräkkäisiksi lähtijöiksi. 

5.8 SM –säännöt 
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen lajisääntöjen 19. lu-
kuun. 

 
6. SM -erikoispitkä matka 17.10.2021, Tampereen Pyrintö  
6.1 Sarjojen H21, H20, H18, H16, H15 ja D21, D20, D18, D16, D15 lähtöjärjestys 

Sarjat H21, H20, H18, H16, H15 ja D21, D20, D18, D16, D15, yhteislähtö. Kilpailijoiden numerointi suo-
ritetaan SSL:n suunnistuksen maastomatkojen online-rankin 6.10. perusteella siten että parhaiten sijoit-
tunut saa pienimmän numeron. 

6.2 Sarjojen H35-85 ja D35-85 lähtöjärjestys 
Sarjat H35-85 ja D35-85, väliaikalähtö, lähtöväli on vähintään 1 min. 
 
Sarjat H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80, H85 ja D35, D40, D45, D50, D55, D60, 
D65, D70, D75, D80, D85 jaetaan kahteen yhtä suureen lähtöryhmään SSL:n suunnistuksen maasto-
matkojen online-rankin 6.10. tilanteen perusteella. Rankilla paremmin sijoittuneiden ryhmä arvotaan sar-
jan lähtöluettelon loppuun ja huonommin sijoittuneiden ryhmä lähtöluettelon alkuun. Ellei kilpailija ole 
rankilistalla, hänellä katsotaan olevan nolla (0) rankipistettä ja hänet arvotaan lähtöluetteloon sen mu-
kaisesti. 
 
Sarjoissa, joihin ilmoittautuu alle 30 kilpailijaa, lähtöluettelo muodostetaan arpomalla.  

6.3 Ranki 
Lähtöluettelon muodostamisen perusteena ovat SSL:n suunnistuksen maastomatkojen online-ranki. 
Rankin päivämäärä on 6.10.2021. 

6.4 Samaa seuraa edustavien lähtöjärjestys 
Rankin tai arvonnan perusteella muodostunutta lähtöjärjestystä ei muuteta, vaikka samaa seuraa edus-
tavat osuisivat peräkkäisiksi lähtijöiksi. 

6.5 SM –säännöt 
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen lajisääntöjen 19. lu-
kuun. 

 
 
 
Suomen Suunnistusliitto 
Tapahtumaryhmä 
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