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Suomen Suunnistusliiton liittohallitus on hyväksynyt kokouksessaan 19.4.2022 seuraavat lajisään-
tömuutokset. 
 
1. Osallistujien rajoittaminen 

 
Lajisääntö 5.434 nykyisin 
Järjestäjällä on oikeus rajoittaa kilpailun osanottoa kohdan 2.12 
tarkoittamissa tapauksissa. 
 
Muutettu lajisääntö 5.434 
Järjestäjällä on oikeus rajoittaa kilpailun osanottoa kohdan 2.13 
tarkoittamissa tapauksissa. 

 
2. Tarkkuussuunnistuksen sääntömuutoksia 

 
Lajisääntö 16.83 nykyisin 
Aikarastiasemalla kilpailijalle osoitetaan istumapaikka, josta kaikki rastiliput näkyvät. Kartta tai 
jokainen karttasarjassa oleva kartta on suunnattu samaan suuntaan kuin maasto on aikarasti-
tehtävän katselusuunnassa. Karttapalassa on selkeä merkintä magneettisen pohjoisen suun-
nasta ja kartan alapuolella on rastinmäärite. Kartta tai kartat ojennetaan kilpailijalle tai asete-
taan kilpailijan eteen. Kartan tai karttasarjan päällä tulee olla kansilehti. Kilpailijalle voidaan 
esittää kaksi identtistä karttasarjaa; toinen, jossa kartat on sidottu yhteen ja toinen, jossa kar-
tat ovat irrallaan. Tällöin kilpailija valitsee, kumpaa karttasarjaa käyttää. Toimitsija on vas-
tuussa, että kilpailijalle annettava karttanippu on oikeassa järjestyksessä. 
 
Muutettu lajisääntö 16.83 
Aikarastiasemalla kilpailijalle osoitetaan istumapaikka, josta kaikki rastiliput näkyvät. Aikarasti-
asemalla reunimmaisten lippujen välinen katselukulma ei saa olla yli 120 astetta. Kartta tai jo-
kainen karttasarjassa oleva kartta on suunnattu samaan suuntaan kuin maasto on aikarastiteh-
tävän katselusuunnassa. Karttapalassa on selkeä merkintä magneettisen pohjoisen suunnasta 
ja kartan alapuolella on rastinmäärite. Kartta tai kartat ojennetaan kilpailijalle tai asetetaan kil-
pailijan eteen. Kartan tai karttasarjan päällä tulee olla kansilehti. Kilpailijalle voidaan esittää 
kaksi identtistä karttasarjaa; toinen, jossa kartat on sidottu yhteen ja toinen, jossa kartat ovat 
irrallaan. Tällöin kilpailija valitsee, kumpaa karttasarjaa käyttää. Toimitsija on vastuussa, että 
kilpailijalle annettava karttanippu on oikeassa järjestyksessä. 
 
Lajisääntö 19.332 nykyisin 
SM-Tempo tarkkuussuunnistuskilpailussa järjestetään erillinen alkukilpailu ja loppukilpailu. Lop-
pukilpailuun pääsevät kaikki, joiden sijoitus alkukilpailussa on parempi tai yhtä hyvä kuin vii-
dennentoista (15.) viralliseen SM-tulosluetteloon mukaan otettavan kilpailijan (katso 19.221) 
sija. Alkukilpailun tulos huomioidaan lopputuloksissa. 
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Muutettu lajisääntö 19.332 
SM-Tempo tarkkuussuunnistuskilpailussa järjestetään erillinen alkukilpailu ja loppukilpailu. Lop-
pukilpailuun pääsevät kaikki, joiden sijoitus alkukilpailussa on parempi tai yhtä hyvä kuin vii-
dennentoista (15.) viralliseen SM-tulosluetteloon mukaan otettavan kilpailijan (katso 19.221) 
sija. Alkukilpailun tulos huomioidaan lopputuloksissa. SM-tempo voidaan järjestää myös yksi-
osaisena kilpailuna. 
 
Lisätty lajisääntö 16.68 
Nollatoleranssi on aina määriteltävä. Mikäli vastaus on nolla (zero), niin nollatoleranssi kertoo 
minimietäisyyden oikeasta kohdasta, missä ei saa olla lippua. Nollatoleranssi on vähintään 4 
metriä. 

 
 

 
 
 

 


