
3.6.2018 
Kilpailukutsu 
Kansallinen suunnistuskilpailu Grano Games. Myös avoin sarja. 
Järjestäjä Tampereen Pyrintö 
 
 
Kilpailukeskus 
Perjantaina 8.6. kilpailukeskus on Tammerkosken koululla (Rautatienkatu 3-5, Tampere). 
Lauantaina ja sunnuntaina 9.-10.6. kilpailukeskus sijaitsee Yltä ja alta -tilataideteoksen vieressä 
(Sasintie 555, Hämeenkyrö). 
 
Perjantai 8.6.2018, klo 18 
Lauantai 9.6. 2018, klo 12 
Sunnuntai 10.6.2018, klo 10 
Lauantaina ja sunnuntaina käydään ainutlaatuinen kilpailu, jossa suunnistajat ja pyöräsuunnistajat 
kilpailevat samanaikaisesti eri maastonosissa. Maalisuora ja maali ovat kaikille samat, viitoitus erottaa 
eri lajien kilpailijat toisistaan. 
 
Sarjat 
Sarjat: H ja D 9RR, 10RR, 10, 12TR, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21A, 21AL, 21C, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 
70, 75, 80, 85. Lisäksi lapsille H ja D 8RR, 6-10RRS (S=saattaja) ja Rastiralli. Kaikkina päivänä on myös 
avoin sarja, eli kuntosuunnistus. Lisätiedot alempana. 
 
Pistelasku ja palkinnot 
Grano Gamesin voitto ratkeaa kaikissa kilpasarjoissa yhteiskilpailun perusteella. Jokaisen päivän voittaja 
saa 1000 pistettä ja muut saavat vähemmän pisteitä, suhteutettuna aikaan. Yhteispisteisiin lasketaan 
kultakin kilpailijalta kaksi parasta pistemäärää. Sarjan voittaa suurimman yhteispistemäärän saanut 
kilpailija. Palkinnot jaetaan yhteiskilpailun perusteella. 
 
Matkat 
Pe 8.6. sprintti, ohjeaikojen mukaiset radat 
La 9.6. keskimatka, ohjeaikojen mukaiset radat 
Su 10.6. lyhennetty pitkä matka, noin 70 % ohjeajasta. H ja D 21-sarjassa voittajien aika n. 65 min. 
 
Maksut 
H/D16-85: 19,5 € / päivä 
H/D6-14: 13 € / päivä 
 
Ilmoittautumiset 
Jokaisen päivän kilpailuun ilmoittaudutaan erikseen. Kilpailija voi valita, osallistuuko yhteen, kahteen vai 
kolmeen kilpailupäivään. 
Ilmoittautumisen oltava perillä 4.6.2018 klo 24.00 (Huom! Ilmoittautumisaikaa pidennetty Irman 
teknisten ongelmien takia) mennessä käyttäen ensisijaisesti SSL:n IRMA-ilmoittautumispalvelua tai 
sähköpostitse osoitteella pyrinto.suunnistus@gmail.com saman aikamäärän puitteissa. Ilmoittautuminen 
postitse: viimeinen postileima 29.5.2018 osoitteella Keijo Viilo, Vesakonkatu 31, 33820 Tampere 
Ilmoittautumisen yhteydessä on kilpailijatietojen lisäksi ilmoitettava Emit-kortin numero. Numeron 
ilmoittamatta jättäneille varaamme vuokrakortin, jonka saa infosta hintaan 3 €, käteismaksu. 
Ilmoittautumisajan jälkeen tehdyistä muutoksista veloitamme 5 €. 
Jälki-ilmoittautumiset 1,5 -kertaisin maksuin viimeistään ti 6.6. IRMA-palvelun kautta. 
Avoimen sarjan (kuntosarja) ja Rastirallin ilmoittautumisohjeet julkaistaan kilpailusivuilla lähempänä 
kilpailua. Ilmoittautuminen ja maksaminen on mahdollista paikan päällä. 
 
Osanottomaksut 
Osanottomaksut on maksettava samanaikaisesti ilmoittautumisen yhteydessä IRMA-palvelussa. Postitse 
ja sähköpostilla ilmoittautuessa maksu suoritetaan välittömästi ilmoittautumisen yhteydessä Tampereen 
Pyrinnön suunnistusjaoston tilille Tampereen Pyrintö/suunnistus, FI54 5732 2620 1535 77. Käytä 
maksussa seurasi viitenumeroa. 
 
Opastus 
Perjantain 8.6. ohjeet pysäköinnistä ja opastuksesta annetaan kilpailuohjeessa. Lauantaina ja 
sunnuntaina 9.-10.6. opastuksen alku on VT 3 Pinsiön tienhaarassa (Vaasantie 900, Ylöjärvi). Kulku 
kilpailukeskukseen vain opastuksen kautta. Opastus on paikoillaan 9.6. klo 9.00 alkaen. 
 
Pysäköinti 
Pysäköintipaikat sijaitsevat 300 - 1500 m kilpailukeskuksesta. 
 
Lähdöt ja lähtöajat 
Ensimmäinen sprintin lähtö pe 8.6. klo 18. Matka lähtöön n 500 m (alustavasti). 



Ensimmäinen keskimatkan lähtö la 9.6. klo 12.00. Matka lähtöön n. 2 km, lasten lähtöön n. 600 m. 
Ensimmäinen pitkän matkan lähtö su 10.6. klo 10.00. Matka lähtöön n. 1 km. 
Lähtöajat ja kilpailuohjeet ovat luettavissa kilpailun sivuilla tampereenpyrinto.fi/suunnistus/kilpailut/ 
viimeistään 6.6.2018. 
 
Kartta 
Tulostekartat. 
Perjantai 8.6. 

• Sprinttikartta 2018 
• Mittakaava 1:4000, paitsi sarjoissa H/D45-85 ja H/D6-12 mittakaava 1:3000 

Lauantai - sunnuntai 9.-10.6. 
• Suunnistuskartta 2016, ajantasaistus 4-5/2018 
• Mittakaava 1:10000, paitsi sarjoilla H/D45-85 mittakaava 1:7500 

Kartan koko perjantaina ja lauantaina max A4 ja sunnuntaina max A3. Lasten kartan koko on ohjeen 
mukainen. 
 
Maasto 
Perjantaina on tarjolla vaativaa kaupunkisprinttiä. 
Metsämatkoilla la-su on monipuolisia suunnistustehtäviä suppamaastosta kalliopohjaisiin mäkiin. 
Lauantain kilpailu on loistava Jukola-tyyppimaastokisa.  
 
Leimaus 
Emit-leimaus 
 
Toimihenkilöt 
Kilpailun johtaja: Katri Lilja, puh. +358 45 134 9466, sähköposti katri.minna(a)gmail.com 
Ratamestari sprintti: Mikko Eskola 
Ratamestarit metsämatkat: Jouni Mähönen ja Mika Vuorela, lasten radat Harri Koskinen 
Kilpailun valvojat: Sprintti Petri Annila (Koovee), metsämatkat Mikko Vainio (Koovee) 
Tiedottaja: Heikki Tukiainen puh. 0405615020, sähköposti heikki.tukiainen(a)iki.fi 
 
Avoin sarja 
Avoin sarja, eli suunnistuksen kuntoradat jokaisena kilpailupäivänä. Tarkemmat tiedot julkaistaan 
lähempänä kilpailua kilpailun sivuilla. Avoimeen sarjaan voi ilmoittautua paikan päällä ja voi osallistua 
ilman lisenssiä.  
Avoimen sarjan radat ovat lauantaina loistavia Jukolan tyyppimaastoharjoituksia. 
Huomaa myös pyöräsuunnistuksen avoin sarja lauantaina ja sunnuntaina. 
 
Pyöräsuunnistuksen SM-kilpailun kilpailijat eivät voi osallistua Grano Gamesin avoimeen sarjaan tai 
kilpasarjaan lauantaina. 
 
Kilpailukeskuspalvelut 
Perjantai: Kaupunkiympäristössä. Kahvio, muksula, ensiapu, wc, pesu. 
Lauantai ja sunnuntai: Kilpailukeskuksessa ei ole sisätilaa. Ravintola telttakatoksessa, keittolounas ja 
kahvio. Kilpailijoiden pesumahdollisuus, ensiapu, muksula. 
 
Tervetuloa, 
Tampereen Pyrintö 
 

  

Metsämatkojen harjoituskieltoalue (vihreä) 


