
   

 

 

Kompassi-CUP 

Pistejärjestelmä 

Alueelliset Kompassi-tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä alueen seurojen kesken alueen 
vuosittain nimeämän Kompassi-tapahtumien yhteyshenkilön johdolla. Tapahtumien suunnittelussa 
noudatetaan Kompassi-tapahtumat sivuilta sekä tästä dokumentista löytyviä ohjeistuksia. Poikkeuksista 
neuvotellaan yhdessä Suunnistusliiton kanssa. 
 
Kompassi -tapahtumien vuosittainen alueellinen sarja alkaa toukokuussa ja päättyy syyskuussa sisältäen 
suosituksen mukaan 5kpl cup-tapahtumia, 2kpl viestitapahtumia sekä leirin tai leiripäivän. Suosituksena on, 
että alueiden tapahtumasarjat päättyvät syyskuun puolivälissä viestitapahtumaan.  

 
 

Mikäli alueella keväästä syksyyn käytäviä cup-osakilpailuja on 5 kpl, lasketaan loppupisteet 4 parhaan 
kilpailun osalta. Mikäli alue päättää järjestää vähemmän osakilpailuita, lasketaan yhteispisteisiin vastaavasti 
aina yhden osakilpailun verran vähemmän, kuin tapahtumien kokonaismäärä. 
 
Alueelliset Kompassi-tapahtumat ovat matalan kynnykset kilpailutapahtumia. Keskeisintä on, että lapset 
pääsevät suunnistamaan mielekkäitä ratoja omaan osaamisen nähden. Menestyminen tai sijoitukset eivät 
ole alkuvaiheen tärkein tavoite, vaan olennaista on lapsen kilpailemisessa ilo, omaehtoisuus ja aikuisen tuki.  
 
Tässä dokumentissa esitetty cup-pisteytys ei tulisi siis nousta turhan suureen osaan aikuisten puheissa, 
vaan keskiössä on Kompassi-cupin osallistumiseen innostava ja sitouttava tavoite. Toivommekin 
vanhemmilta rentoa ja iloista suhtautumista lasten kilpailemiseen. 
 
Innostetaan yhdessä yhä useampia lapsia ja nuoria osallistumaan aktiivisesti hienon ja monipuolisen lajin 
toimintaan! 

https://www.suunnistusliitto.fi/2021/09/kompassi-tapahtuman-jarjestelyohjeet/


   

 

Kompassi-sarjat ja pisteytysmallit 

Alueen seurat päättävät Kompassi-sarjat ja pistelaskuperiaatteen vaihtoehdoista A/B/C. Valittu malli on 
käytössä kyseisenä vuonna kaikissa kyseisen alueen cup-osakilpailuissa. Tarkoituksena on tuottaa 
vakiintunut ja siten helposti lähestyttävä suunnistuksen matalan kynnyksen lastentapahtumatuote. 

A-malli 
Kilpasarjoja on 12 ja cup-pisteet lasketaan kaikissa sarjoissa erikseen. (kts. seuraava sivu) 
Kultakompassi-cup:  H14, D14 
Hopeakompassi-cup:  H12, D12, H12TR, D12TR 
Pronssikompassi-cup:  H10, D10, H10RR, D10RR, H8RR, D8RR 
 
Sopii hyvin ”suurien” alueiden käyttöön, kun osanottajia on runsaasti. On selkeä ja varmasti tasapuolinen 
vaihtoehto, mutta ei mahdollista B-mallin mukaista suunnistajan kilpailusarjan vaihtelua kauden aikana 
viitoitetun ja suoran radan välillä.  
 
B-malli 
Kilpailusarjoja on 12, mutta cup-pisteet lasketaan 8 sarjassa, koska suorien ja viitoitettujen ratojen pisteet 
yhdistetään. Hopeakompassi-ikäisissä 12 ja 12TR sarjojen pisteet yhdistetään siten, että jokaisessa cup-
osakilpailussa suoran radan maksimipisteet ovat 10 ja TR-radan maksimipisteet 5. Pronssikompassi-ikäisissä 
10 ja 10RR sarjojen pisteet yhdistetään siten, että jokaisessa cup-osakilpailussa suoran radan 
maksimipisteet ovat 10 ja RR-radan maksimipisteet 8. (kts. seuraava sivu) 
Kultakompassi-cup:  H14, D14 
Hopeakompassi-cup:  H12&H12TR, D12&D12TR 
Pronssikompassi-cup 10v:  H10&H10RR, D10&D10RR  
Pronssikompassi-cup 8v:  H8RR, D8RR 
 
Tämä malli mahdollistaa, että suunnistaja kerää saman cup-sarjan pisteitä, vaikka vaihtaisi kilpailusarjaa 
kauden aikana viitoitetulta radalta suoralle radalle tai vaihtelisi kilpailusarjaa osakilpailukohtaisesti (esim. 
kilpailun luonteen tai maaston vaativuuden mukaan). 
 
C-malli 
Tässä mallissa tytöt ja pojat kilpailevat samoissa sarjoissa. Kilpailusarjoja on 6, mutta pisteet cup-pisteet 
lasketaan 4 sarjassa, koska suorien ja viitoitettujen ratojen pisteet yhdistetään.  Hopeakompassi-ikäisissä 12 
ja 12TR sarjojen pisteet yhdistetään siten, että jokaisessa cup-osakilpailussa suoran radan maksimipisteet 
ovat 10 ja TR-radan maksimipisteet 5. Pronssikompassi-ikäisissä 10 ja 10RR sarjojen pisteet yhdistetään 
siten, että jokaisessa cup-osakilpailussa suoran radan maksimipisteet ovat 10 ja RR-radan maksimipisteet 8. 
(kts. seuraava sivu) 
Kultakompassi-cup:  H/D14 
Hopeakompassi-cup:  H/D12&12TR 
Pronssikompassi-cup 10v:  H/D10&10RR 
Pronssikompassi-cup 8v:  H/D8RR 
 
Sopii hyvin ”pienien” alueiden käyttöön, kun osanottajia on vähäisesti. Tämä malli mahdollistaa, että 
suunnistaja kerää saman cup-sarjan pisteitä, vaikka vaihtaisi kilpailusarjaa kauden aikana viitoitetulta 
radalta suoralle radalle tai vaihtelisi kilpailusarjaa osakilpailukohtaisesti (esim. kilpailun luonteen tai 
maaston vaativuuden mukaan). 



   

 

Kompassi-cup pisteet  

A-malli sekä B- ja C-mallissa suorat radat 
sija pisteet 

1.  10 p. 
2.  9 p. 
3.  8 p. 
4.  7 p. 
5.  6 p. 
6.  5 p. 
7.  4 p. 
8.  3 p. 
9.  2 p. 
10.  1 p. 
11.   1 p. 
12.- loput  1 p. 

B- ja C-mallissa 10RR-radan pisteet  
sija pisteet 

1.  8 p. 
2.  7 p. 
3.  6 p. 
4.  5 p. 
5.  4 p. 
6.  3 p. 
7.  2 p. 
8. - loput  1 p. 
 
B- ja C-mallissa 12TR-radan pisteet  
sija pisteet 

1.   5 p. 
2.  4 p. 
3.  3 p. 
4.  2 p. 
5. - loput   1 p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alueellisen Kompassi-cupin 
loppupisteisiin lasketaan neljän 
osakilpailun yhteispisteet. Mikäli 
alue päättää järjestää vähemmän 
osakilpailuita, lasketaan 
yhteispisteisiin vastaavasti aina 
yhden osakilpailun verran 
vähemmän, kuin tapahtumien 
kokonaismäärä. 

 

Viimeisessä cup-osakilpailussa 
lasketaan kaikissa sarjoissa 1,5 
kertaiset pisteet. 

 
 
Tasatilanteessa kilpailijoiden 
kesken järjestyksen ratkaisee 1) 
voittojen määrä 2) kakkossijojen 
määrä 3) kolmossijojen määrä 
jne. Vertailua jatketaan, kunnes 
järjestys ratkeaa. Mikäli 
tämänkin jälkeen pisteet on 
tasan, ratkaisee 
finaalitapahtuman parempi 
sijoitus. Mikäli finaalissakin on 
sama sija, tai kumpikaan ei 
mukana, on tulos tasapeli.  

 

Kaikki osallistujat saavat aina 
vähintään yhden pisteen, oli 
suoritus hyväksytty tai hylätty. 
Mikäli on ilmoittautunut, mutta 
ei lähtenyt radalle, ei 
osallistumispistettä saa 
(tuloksissa DNS tai EIL). 



   

 

 

Muut sarjat 
Kompassi-sarjojen lisäksi Kompassi-tapahtumissa tulee tarjota saattaja-/kaverisarjoja, joihin suunnistaja 
voi lähteä yhdessä huoltajan tai kaverin kanssa kiertämään rataa. Lisäksi suositellaan ForFun-
aktiviteettien tuottamista tapahtuman yhteyteen. 

Saattajasarjan tuloksista ei julkaista aikaa, eikä lasketa pisteitä. Suosituksena on, että saattaja-/ 
kaverisarjassa on mahdollista kiertää mikä vain kilpasarjan rata. 

ForFun-radoilla ei oteta aikaa, eikä lasketa pisteitä. ForFun-ratoihin liittyvien tehtävien vastaukset 
osallistuja voi tarkistaa maaliin päästyään seuran valitsemalla tavalla. 

 

8-sarja 
8-vuotiaiden oma sarja on vapaaehtoinen. Tämä koskee A-, B- ja C-mallia. 

 

O-skills pistelaskupalvelu 
Suunnistusliitto tarjoaa pistelaskuun maksuttoman O-skills palvelun, joka laskee pisteet automaattisesti 
IRMA:sta löytyvien tulosten perusteella. Järjestävän seuran onkin tärkeä toimittaa pisteet tapahtuman 
jälkeen viipymättä IRMA-järjestelmään. 

 

Yhteystiedot 
Katri Lindeqvist 

Nuoriso- ja koulutuspäällikkö, Suomen Suunnistusliitto 

katri.lindeqvist@suunnistusliitto.fi 

puh. 0443236657 

mailto:katri.lindeqvist@suunnistusliitto.fi

	Kompassi-CUP Pistejärjestelmä
	Alueelliset Kompassi-tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä alueen seurojen kesken alueen vuosittain nimeämän Kompassi-tapahtumien yhteyshenkilön johdolla. Tapahtumien suunnittelussa noudatetaan Kompassi-tapahtumat sivuilta sekä tästä do...
	Kompassi-sarjat ja pisteytysmallit
	Kompassi-cup pisteet
	A-malli sekä B- ja C-mallissa suorat radat sija pisteet
	A-malli sekä B- ja C-mallissa suorat radat sija pisteet
	B- ja C-mallissa 10RR-radan pisteet  sija pisteet
	B- ja C-mallissa 10RR-radan pisteet  sija pisteet


