
  

 

Eukkorastit Ruokolahdella 26.05.2022. 

Kilpailuohjeet 

 

SÄÄNNÖT JA OHJEET 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. 

  

KILPAILUN TOIMIHENKILÖT 

Kilpailunjohtaja  Kai Korhonen  0400-970174 

Ratamestariryhmän johtaja  Kosti Paunonen 050-5814018    

Tulospalvelu   Mika Korhonen 040-7713230 

Kilpailun Valvoja  Tapio Peippo, Joku 050-4914444  

Kilpailukeskus   Jukka Nenonen 0400-654927 

Turvallisuuspäällikkö  Raimo Väisänen 0400-920050 

Tiedottaja   Lauri Nenonen 040-5438847 

INFO 

Info on auki to 26.05 klo 09.30-15.00 välisenä aikana kilpailukeskuksessa. Vuokratut emit-kortit noudetaan 

infosta, jonne maksut voi suorittaa, 5 euroa. Emit-korttien muutokset on ilmoitettava infossa viimeistään 1 

tunti ennen ensimmäistä lähtöä. 

OPASTUS 

Opastus alkaa Kantatie 62 ja Hauklapintien risteyksestä, josta ajoaika kilpailukeskukseen noin 15 min. 

Imatralta noin 65 km kilpailukeskukseen.  Opastus paikallaan 26.05.2022 klo 9.00. Kilpailukeskus on 

Kummakiventien varressa. Navigointiosoite: Kummakiventie 

PYSÄKÖINTI 

Kilpailukeskuksessa hiekkakuopassa.  Kilpailukeskuksessa olevan pysäköintialueen täyttyessä,  pysäköinti 

metsäautotien varteen. Tievarsipysäköinnissä ajetaan kilpailukeskuksen ohitse opastuksen mukaan. 

Käydään kääntymässä kääntöpaikalle ja palataan takaisin kilpailukeskuksen suuntaan tienristeykseen, josta 

alkaa pysäköinti kääntöpaikan suuntaan. Matkaa noin 500 metriä kilpailukeskukseen.   

 



 

MAASTO  

Tämän vuoden Eukkorastit suunnistetaan Muuramäen alueen hienoimmalla ja pienipiirteisimmällä 

mäkialueella, jossa korkeuserot ovat maksimissaan 45 metriä. Näkyväisyys ja kulkukelpoisuus maastossa on 

pääosin hyvä.  

Radat ovat suunnistusteknisesti vaativat ja fyysisesti raskaat. Vaativaa suunnistustehtävää ja fyysisyyttä 

riittää kaikille aikuisten ja nuorten sarjalaisille. Lasten radat kulkevat maaston helpoimmilla alueilla. 

Osa aikuisten ja nuorten radoista sekä kaikki lasten radat ylittävät Pitkäjärven sen yli rakennettua pitkos-

siltaa pitkin. Varovaisuutta sillan ylitykseen. Sillalle on järjestetty valvonta kilpailun järjestäjän toimesta. 

KARTTA 

Kartan mittakaava 1:10 000 sarjoilla H/D45 ja nuoremmat. Sarjoilla H/D50 ja vanhemmat kartan mittakaava 

1:7500. Lasten radoilla kartan mittakaava on 1:10000.  Käyräväli 5 m, tulostekartta. Tulostus Mapline Oy. 

Maastokartoituksen on tehnyt Jarmo Tonder toukuussa 2022.  Rastimääritteet ovat painettu karttaan. Ei 

irrallisia rastimääritteitä. 

Kartat ovat saumatussa muovisuojuksessa. Karttojen koko A4 lukuun ottamatta TR/RR, joka A5. 

Karttaan on kuvattu pääsääntöisesti vain yli 1.5 metriset kivet. Paljaana olevat avokalliot on kuvattu 

harmaalla. Sammalpeitteisten kallioiden kuvaus on keltainen.  

RASTIT 

Mallirasti on kilpailukeskuksessa. 

KIELLETYT ALUEET 

Maastossa olevat kielletyt alueet ovat merkitty kilpailukarttaan. 

KILPAILUMATERIAALI 

Kilpailuissa käytetään kilpailunumeroa, joka kiinnitetään paidan rintamukseen. Kilpailunumerot ovat 

kilpailukeskuksessa, omat hakaneulat. Kilpailunumeroa ei saa taittaa tai leikellä eikä siihen saa tehdä 

merkintöjä. Kilpailija merkitsee emit-kortin tarkistusliuskaan oman kilpailunumeronsa. 

Kilpailunumerot palautetaan maalissa. 

Emit tarkistusliuskat ovat lähdössä. 

RADAT 

Keskimatka: 

H8RR D8RR  2,1 km rasteja 6 kpl   

H10RR D10RR  2,1 km  rasteja 6 kpl     

H12TR D12TR  1,8 km  rasteja 6 kpl   



 

 

H12 D12  1,8 km rasteja 8 kpl    

H14 D14  2,5 km rasteja 11 kpl   

H 16   2,8 km rasteja 12 kpl   

H18 H45 D21A 4,1 km rasteja 15 kpl 

H20 H35 H40  4,4 km rasteja 16 kpl 

H21A  4,9 km rasteja 17 kpl 

H50   3,3 km rasteja 13 kpl 

H55  3,1 km rasteja 13 kpl 

H60 D50 D55  2,8 km  rasteja 12 kpl 

H65 D60  2,2 km rasteja 10 kpl  

H70 D65  1,9 km rasteja 9 kpl 

H75 D70 D80  1,5 km rasteja 7 kpl 

H80 D75  1,3 km rasteja 5 kpl 

D20 D35 D40  3,3 km rasteja 13 kpl 

D18 D45  3,1 km rasteja 13 kpl 

D16  2,2 km rasteja 10 kpl  

 

Kunto A  3,8 km rasteja 15 kpl 

Kunto B  2,6 km rasteja 10 kpl  

     

LÄHTÖ 

Ensimmäinen lähtö klo 11.00 

Kilpailussa kaksi lähtöpaikkaa. Lähtöön 1 matkaa 1000 m ja lähtöön 2 matkaa 800 m 

HUOM  lähtö 2, lasten lähtö, matkaan kannattaa varata aikaa riittävästi.  

Ei lähtökynnystä.   

Lähtö 1 toiminta.  

4 min ennen lähtöaikaa kilpailija asettuu lähtökarsinaan 



4 min, emit kortin nollaus  

3 min 

2 min, mallikartta nähtävillä 

1 min, siirtyminen kartta-astian viereen 

Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. Kilpailijan vastuulla on ottaa oikea kartta. 

Lähtö 2 toiminta. 

Sarjat H/D 14 ja nuoremmat 

 



 
 
 
Lähdöissä ei ole wc:tä, ainoastaan kilpailukeskuksessa. 
 

Lisäohje RR-sarjat 
Kilpailukartta on kooltaan A5 ja se annetaan 2 minuuttia ennen lähtöä. RR-radalla on rasteja 6 kpl. RR-
reitinviitoituksena ja TR-reitin tukena on maastossa kulkeva yhtenäinen keltainen muovinauha. 
Rastireitin rastit ovat viitoituksen varrella. RR-radan rasteilla ovat tunnukset RR1, RR2, RR3 ... 
leimasimissa. Kilpailija saa väärästä tai puuttuvasta leimauksesta 10 min lisäajan kutakin virhettä 
kohden. RR-sarjalaiset leimaavat maalissa kuten kaikki muutkin; maalissa ei RR-tunnusta.  
 

MYÖHÄSTYNEET 

Lähdössä myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat lähdön toimitsijalle ja toimivat hänen antamien ohjeiden 

mukaan. 

 

MAALI 

Kilpailijan suoritus päättyy maalileimaukseen maalissa, josta kilpailija siirtyy leimantarkistukseen. 

Maali suljetaan to 26.05 klo 15:00 

KESKEYTTÄNEET 

Keskeyttäneiden tulee ilmoittautua maalissa. 

ITKUMUURI 

Kilpailusuoritukseen liittyvät epäselvyydet selvitään itkumuurilla maalin välittömässä läheisyydessä. 

TULOKSET 

Tulokset ovat nähtävissä internetissä sekä ilmoitustaululla. 

PALKINNOT 

Kolme parasta palkitaan lahjakortilla sarjoissa D/H 21. Muissa sarjoissa kaikki palkitaan.  

ENSIAPU 

Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa. Ea-ryhmä on valmiudessa pelastamaan maastossa loukkaantuneen 

henkilön.  

TUOMARINEUVOSTO 

Nimetään myöhemmin, nähtävillä viimeistään kilpailukeskuksessa. 

KILPAILUKESKUS 



Kilpailukeskuksessa ei ole peseytymismahdollisuutta. Avotulen teko ja tupakointi on kiellettyä 

kilpailukeskuksessa. 

Kilpailukeskuksessa on kahvipiste, jossa maksuvälineenä kortti tai käteinen raha. 

KUNTOSUUNNISTUS 

Tulostuskartalla ilman ajanottoa. Maksu suoritetaan Infoon, 10 e. Infosta saat kuitin, jolla voit lunastaa 

kartan lähdöstä 1. Tarjolla on A- sekä B-rata. Maaliin tulon jälkeen ilmoittaudu infossa saapuneeksi. 

 

TULETHAN VAIN TERVEENÄ PAIKALLE. 

TERVETULOA SUUNNISTAMAAN HAASTAVIIN MAASTOIHIN.  

SKVUOKSI 

 

 

 

 

  

 

 


