
Kilpailuohjeet
Fin5 2022 suunnistusviikko

Yhteiset koko viikon ohjeet (alustavat, lopulliset vahvistetaan 11.7.2022)

Nämä ovat Fin5 2022  -suunnistusviikon kilpailuohjeet, joita päivitetään tarpeen 
mukaan aina kisatapahtumaan saakka. Tiedotamme asiasta Fin5-nettisivujen ja 
muiden kanavien kautta.

1. Kilpailusäännöt
Kilpailuissa noudatetaan IOF:n ja SSL:n sääntöjä sekä järjestäjän antamia 
ohjeita.

2. Sarjat

H21E H20E H18E H16E

H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL 
H60A H60AL H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H90 H95 H20A H18A H16A
H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10 H10RR H9RR H8RR

D21E D20E D18E D16E

D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL 
D60A D60AL D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D14A D13A D13-14B D12 
D12TR D10 D10RR D9RR D8RR

Avoimet kuntosarjat: Kunto A-pitkä, Kunto A-lyhyt, Kunto B-pitkä, Kunto B-lyhyt, 
Kunto C-pitkä, Kunto C-lyhyt, Perhe-RR

Kaikkien kilpasarjojen tulokset lasketaan yhteen yhteistuloksiksi. Eliittisarjoilla 
viimeisenä päivänä takaa-ajo. 

Sarjojen H21E ja D21E ensimmäisen (12.7.) ja kolmannen (15.7.) päivän 
osakilpailut ovat WRE-kilpailuja.

3. Kartat, mittakaavat ja rastimääritteet
Kilpailukarttojen käyräväli 5 m ja sprintissä 2,5 m. Karttojen mittakaava on 1:10 
000 ja H/D45 ja sitä vanhemmilla 1:7 500. Sprintissä mittakaava on 1:4 000 ja 
vastaavasti H/D45 ja sitä vanhemmilla 1:3000.  

Karttojen koot ovat A3, A4 ja A5 (lapsilla). Kartat ovat karttamuovissa.

Rastinmääritteet on painettu karttoihin. Irralliset rastimääritteet saatavilla 
lähdöissä ensimmäisen osakilpailun WRE-sarjoissa H&D21E ja sprinttikilpailun 
kaikissa sarjoissa.



Rastit on merkitty maastoon oranssivalkoisin rastilipuin. Mallirasti löytyy 
opaspaalulta. Rastinmääritteet on painettu ainoastaan karttoihin. RR-sarjoilla 
rastikoodi on rastin järjestysnumeron vieressä.

Kilpailukarttoihin on merkitty juomapaikat ja ensiapupisteet. Karttaan on 
merkitty kiellettyjä alueita, joille meno aiheuttaa suorituksen hylkäyksen.

Lähtöihin on kuljettava viitoitettua reittiä pitkin. Kilpailukarttoihin piirrettyjä 
rastivälillä olevia viitoituksia on noudatettava. Karttoja ei kerätä maalissa pois 
kilpailijoilta. Kilpailijoiden tulee muistaa lajisääntöjen edellyttämä rehellinen 
toiminta ennen ja jälkeen kilpailusuorituksen. Suoritustaan odottavat kilpailijat 
eivät saa tutustua etukäteen ratoihin.

WRE-osakilpailujen lähtökynnyksestä on annettu erilliset ohjeet 
päiväkohtaisessa ohjeessa.

4. Rastit ja leimausjärjestelmä
Mallirasti on kilpailukeskuksen opaspaalun läheisyydessä. Kaikissa sarjoissa on 
Emit-leimaus. Rastireittiratojen (RR) mallirasti on lähtöpaikalla.

5. Emit-kortin muutokset
Emit-numeron vaihdon voi ilmoittaa 10.7.2022 saakka sähköpostitse 
tuomo.niskanen@ls37.fi vaihdosta peritään käsittelymaksu 10 €.

Tapahtuman aikana 12.-17.7.2022 Emit-numeron vaihdon voi ilmoittaa vain 
paikan päällä Fin5-infoon ja vaihdosta peritään käsittelymaksu 10 €.

MUISTA TARKISTAA EMIT-KORTIN NUMEROSI JA MUUT 
KILPAILIJATIETOSI LÄHTÖLUETTELOSTA JA ILMOITA 
KILPAILUTOIMISTOON MAHDOLLISET MUUTOKSET!

Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä 
että käyttää lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tule 
varmistamaan kilpailijan kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä. Jos kilpailija 
käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista kilpailukorttia, suoritus 
hylätään (Suunnistuksen lajisääntö 11.518).

6. Emit-vuokraus
Fin5 -infosta on mahdollista vuokrata emit-kortteja hintaan 15 €/vko tai 5 €/pv. 

Kilpasarjojen osallistujille etukäteen varatut Emit-kortit voi noutaa Fin5-infosta 
ja tarvittaessa maksaa vuokran paikan päällä, hinta 15 €/vko tai 5 €/pv. 
Palauttamattomasta Emit-kortista veloitamme 90 €.

7. Ratojen pituudet, rastien määrät
ks erillinen taulukko https://2022.fin5.fi/kilpailuinfo/sarjat-mittakaavat-ja-
matkat/

https://2022.fin5.fi/kilpailuinfo/sarjat-mittakaavat-ja-matkat/
https://2022.fin5.fi/kilpailuinfo/sarjat-mittakaavat-ja-matkat/
mailto:tuomo.niskanen@ls37.fi


8. Kilpailunumerot ja tarkistusliuskat
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Kilpailunumeron voi noutaa 
kilpailukeskuksesta Fin5-infon läheisyydessä olevista kansioista. 
Kilpailunumeron voi tarkistaa 2022.fin5.fi -> Tulospalvelu -verkkosivulta. 
Kilpailija kiinnittää numeronsa omilla hakaneuloilla. Osallistujat käyttävät samaa
kilpailunumeroa koko viikon ajan. Poikkeuksena on E-sarjojen viimeinen 
osakilpailu, jossa on takaa-ajolähtö ja käytössä on sen mukaisesti uudet 
numerot.

Kadonneen kilpailunumeron tilalle voi Fin5-infosta lunastaa uuden 2 euron 
hintaan.

Emit-kortin kunnon voi tarkistaa kilpailukeskuksen mallirastin luona.
Samaa Emit-korttia EI VOI käyttää kilpasarjoissa ja avoimissa sarjoissa.

Emit-korttien tarkistusliuskoja on saatavilla lähdöissä.

9. Jalkineet
Piikkareiden käyttö on kielletty maastosuunnistuksissa ja nastallisten 
suunnistusjalkineiden käyttö on kielletty sprinttisuunnistuksessa.

10. Lähdöt, opastukset, isännät

Lähtö 1. päivä 2. päivä 3. päivä 4. päivä 5. päivä Lähtöisäntä Viitoituksen
väri

L1 2350 m 1750 m 2300 m
(kynnys)

520 m 260 m Weststar punainen

L2 2400 m 1720 m 1800 m 520 m 1500 m Biowatti sininen
L3 2100 m 1820 m 1800 m 440 m 1150 m Metsänhoitoyhdi

stys
keltainen

L4 400 m 1090 m Kilpailu
keskus

300 m 1100 m Honeysty oranssi

L5 200 m 450 m Kilpailu
keskus

340 m 730 m Konepalvelu 
Rauhamäki

vihreä

L6 
(Kuntolähtö 2
1. 
osakilpailu)

450 m 450 m - - - Konepalvelu 
Rauhamäki

valkoinen

11. Lähtöaikojen valinta
WRE-sarjojen osalta lähtöajat muodostetaan maailmanrankin perusteella. 
Muiden E-sarjojen lähtöajat arvotaan ja julkistetaan viikolla 26. 
Muut kuin E-sarjalaiset voivat varata lähtöajan torstaina 30.6.alkaen  
keskiviikkoon  6.7. klo 23.59  saakka. Linkki lähtöaikojen varaamiseen Fin5 
Kilpailuinfo -sivulle. Lähtöaikojen varaamisen aikaikkunan sulkeuduttua loput 
lähtöajat arvotaan.



Lähtöluettelot julkaistaan 7.7.2022. 

Lähtöajat paperisina ovat nähtävissä kilpailukeskuksessa kilpailunumeroiden 
jakelupisteessä sekä lähdöissä. 



12. Toiminta lähdöissä

Lähdöt 1,2 ja 3

4 min Kilpailijat kutsutaan lähtöön. Samalla tarkistetaan kilpailunumero.
3 min Emit-korttien nollaus.
2 min Kilpailukartta on nähtävillä.
1 min Kilpailija siirtyy karttojen viereen. Kartta otetaan lähtöhetkellä. 
Kilpailija vastaa oikean kartan ottamisesta (Suunnistuksen lajisääntö 
3.78). Kartat ovat sankoissa joihin on merkitty sarjan tunnus (esim. D35A).

Myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat lähdön henkilölle, joka tarkastaa 
kilpailijan tiedot ja nollaa Emit-kortin sekä antaa kilpailijalle lähtöluvan.

Sprinttikilpailun lähtö 1:ssä (eliitti-lähdössä) on erilainen toimintamalli, ks 
3.osakilpailun päiväkohtainen ohje.



Lähtö 4

Toiminta lasten lähdössä



Rastireittisuunnistus (RR)   

RR-ratojen viitoitus on merkitty maastoon yhtenäisellä valkoisella 
muovinauhalla. 

Karttaan RR-radan viitoitus on merkitty oranssilla läpikuultavalla viivalla. 

RR-sarjojen rasteilla on järjestysnumeron mukainen rastitunnus (RR1, RR2, 
jne.) RR-sarjojen suoritusta ei hylätä puuttuvan rastileimauksen takia, vaan 
kilpailija saa 10 minuutin lisäajan puuttuvasta rastista.

Tukireittisuunnistus (TR)
Viitoitukset on merkitty maastoon valkoisella muovinauhalla. Karttaan 
viitoitukset on merkitty oranssilla läpikuultavalla yhtenäisellä viivalla.

Sarjoissa H/D12, H/D13–14B, H/D13A ja H/D14A lähtötoiminnot ovat 
muuten samat kuin sarjoissa H/D12TR, mutta 5 min ja 2 min ennen lähtöä 
näytettävään karttaan on ratapainatuksista esitetty ainoastaan K-piste. 
Nämä sarjat saavat ottaa kartan 1 min ennen lähtöä.

Lähtö 5 / Kuntosuunnistus

Katso erilliset ohjeet kuntosuunnistuksen ohjeista.

13. Keskeyttäneet
Keskeyttäneet tulevat normaalisti maaliin ja ilmoittavat Emit-tarkistuspisteessä 
keskeyttämisestään Myös keskeyttäneet kuntosuunnistajat tulevat 
ilmoittautumaan omaan maaliinsa.

14. GPS-seuranta
GPS-seuranta toteutetaan H21E ja D21E sarjoille kaikkina kilpailupäivinä sekä 
eri päivinä nuorten E-sarjoille seuraavasti:

1.pv                    H18E
2.pv                    D18E
4.pv                    H20E, D20E
5.pv                    Kaikkien E-sarjojen kärki (sarjoja tarkennetaan 
tarvittaessa)

Järjestäjät ilmoittavat Fin5 nettisivuilla (linkki) kutakin kilpailupäivää 
edeltävänä päivänä kilpailijat, joiden edellytetään kantavan GPS-
seurantalaitetta. Sprintissä ei seurantaa järjestetä.

Laitteet ovat saatavilla E-sarjojen lähdön (Lähtö 1) GPS–pisteeltä ennen 
lähtökarsinaa. Laitteet on palautettava maalin GPS–pisteelle heti maaliin 
tulon jälkeen. Järjestäjän puolesta GPS -liivejä on saatavilla 
kilpailukeskuksen Infosta, mutta kannattaa käyttää omaa jos sellaisen 

https://2022.fin5.fi/kilpailuinfo/kuntosuunnistuksen-avointen-sarjojen-ohjeet/


omistaa. Myös lähdössä on varalla liivejä. Liivit palautetaan Infoon tai 
maalin GPS–pisteelle mahdollisimman pian maaliin tulon jälkeen.

GPS seurattavat löytyvät nettisivuilta: https://2022.fin5.fi/tulospalvelu-result-
service/

Seuranta on nähtävillä nettisivuilla https://www.tulospalvelu.fi/gps/

15. Maali 
Kaikki suunnistajat (pois lukien avoimet kuntosarjat) juoksevat yhteiseen 
maalikarsinaan. Avoimien sarjojen kuntosuunnistajat tulevat maalissa omaan 
maalikarsinaan, joka on kilpasarjojen vieressä. Myös Perhe-RR -sarjalaiset 
tulevat tähän maaliin. 

Maali suljetaan seuraavasti:
 Tiistaina 12.7. klo 17:00
 Keskiviikkona 13.7.klo 15:30
 Perjantaina 15.7. klo 21:00
 Lauantaina 16.7. klo 16:30
 Sunnuntaina 17.7. klo 16:00

16. Vastalauseet
Mahdolliset vastalauseet tulee tehdä WRE-sarjojen osalta 15 minuutin ja 
muiden sarjojen osalta 30 minuutin sisältä kilpailun teknisestä 
päättymisestä. Vastalause tulee tehdä kirjallisena ja toimittaa infoon em. 
määräajassa. Tarkemmat ohjeet löytyvät suunnistuksen lajisäännöistä 
kohdasta 6.4 sekä IOF:n WRE-ohjeista.

17. Tulokset
Tulokset ja rastiväliajat ovat nähtävillä linkistä https://2022.fin5.fi/tulospalvelu-
result-service/.

Kilpailijoiden tulo maaliin ja tulokset striimataan YouTube kanavalle:
     1. Päivä -> https://youtu.be/18t58cLYP9g
     2. Päivä -> https://youtu.be/IWt0Q2ju2sY
     3. Päivä -> https://youtu.be/9hq1TZKqYpM
     4. Päivä -> https://youtu.be/TWmDnUF-mkg
     5. Päivä -> https://youtu.be/AXhn09AI5g4

Kilpailukeskuksessa on sähköinen tulostaulu. Tuloksia ei tulosteta paperisina 
versioina.

18. Tuomarineuvosto
pj. Ari Torniainen
Jäsen, Leena Hirvonen
Jäsen, Janne Weckman

19. Fin5 2022 kilpailunjohto ja tiedottaminen
 Kauko Suhonen, 040 5119256, kauko.suhonen@gmail.com
 Pääsihteeri: Tuomo Niskanen, 045 2618353, tuomo.niskanen@ls37.fi
 Viestintä: Valtteri Kinnunen, 0400 254613, valtteri.kinnunen@live.fi
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https://youtu.be/TWmDnUF-mkg
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https://youtu.be/18t58cLYP9g
https://2022.fin5.fi/tulospalvelu-result-service/
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 Turvallisuus: Raine Nurminen, 050 4340064, nurminra@gmail.com

20. Palkinnot, palkintojen jakaminen
 Suunnistusviikon parhaat palkitaan sunnuntaina 17.7. koko viikon 

yhteistulosten perusteella. Lista palkittavien määristä sarjoittain 
julkaistaan viimeistään lauantaina 16.7. E-sarjojen palkinnot jaetaan 
sarjojen valmistuttua kuuluttajan kutsusta. Muiden sarjojen palkinnot 
ovat noudettavissa infosta sarjojen valmistuttua.

 WRE- kilpailujen (ti 12.7. ja pe 15.7.) sarjojen H&D21E kolme parasta 
palkitaan ko kilpailujen tulosten selvittyä. 

 Inov8 -liigan osakilpailun (pe 15.7. sprintissä) palkitaan kolme parasta 
sarjoissa H/D16E – 20E.

 Neljän ensimmäisen osakilpailun sarjojen voittajat palkitaan 
tuotepalkinnoilla. Nämä palkinnot ovat noudettavissa seuraavana 
päivänä kilpailun infosta.

 Lasten sarjojen (alle 12 vuotiaat) kaikki osanottajat palkitaan viimeisen 
osakilpailun maalissa. 

21. Kuntosuunnistusohje
ks ohjeet https://2022.fin5.fi/kilpailuinfo/kuntosuunnistuksen-avointen-sarjojen-
ohjeet/

22. Info
Jokaisessa kilpailukeskuksessa on Fin5 info-piste jossa hoidetaan

 Pysäköintimaksut, 5€/päivä tai 20€/viikko
 Fin5 tuotteiden (paitojen ja pantojen) myynti
 Emit- korttien muutokset ja vuokraaminen 
 Löytötavarat

Info-piste on avoinna kaksi tuntia ennen ensimmäistä lähtöaikaa.
Kuntosuunnistuksella on erillinen infopiste kilpailukeskuksessa. 

23. Ensiapu
Kilpailukeskuksessa on SPR:n EA-ryhmä. Lisäksi pitkän matkan kilpailuissa (ti 
12.7. ja su 17.7.) sekä keskimatkan kilpailussa (ke13.7.) on maastossa 
ensiapupisteitä, jotka on merkitty karttaan.

24. Juomarastit
Pitkän matkan kilpailuissa tiistaina 12.7 ja sunnuntaina 17.7. on maastossa 
juomarasteja, joilla on saatavissa vettä. Juomarastit on merkitty 
kilpailukarttaan. Mahdolliset geelipussit tai vastaavat on sijoitettava järjestäjien 
osoittamiin jätesäkkeihin.

25. Ravintolapalvelut
Kilpailukeskuksessa on tarjolla Kusmiku Oy:n ja Maatila-Liha Meronen Oy:n 
ruoka- ja kahvilapalvelut sekä Ingmanin jäätelökioski. Talkooväelle on oma 
erillinen talkooruokailu. Viimeisessä osakilpailussa Messilässä on avoinna 
Messilän Maailma Oy:n bistron monipuolinen tarjonta. 

26. Valokuvaus
Järjestäjien toimesta kilpailukeskuksissa ja maastossa on kuvaajia, joilla on 
oikeus kuvata osallistujia. 

27. Terveysohjeistus

https://2022.fin5.fi/kilpailuinfo/kuntosuunnistuksen-avointen-sarjojen-ohjeet/
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Terveysturvallisuuden osalta noudatamme viranomaisten antamia ohjeita. 
Pyydämme osallistujia huomioimaan seuraava järjestäjien ohjeistus:

 Kilpailupaikalle voi tulla vain terveenä.
 Huolehdi hyvästä hygieniasta. Käsidesiä on tarjolla kilpailukeskuksessa 

Infossa, maalissa, ravintolassa ja vessoilla sekä lähdöissä.
 Huolehdi turvaväleistä kaikissa tilanteissa. Anna tilaa toiselle suunnistajalle 

rasteilla ja maalissa.
 Kilpailukeskuksessa ei ole pesu- ja pukeutumistiloja eikä muksulaa.
 Maksettaessa suositellaan käytettäväksi maksukortteja ja välttämään 

käteisen rahan käyttöä.


