
	

Tampereen koulujen suunnistusmestaruuskilpailut 
perjantaina 14.10.2016 

Kilpailukutsu 

Tarkemmat kilpailuohjeet ovat nähtävissä ma 10.10.2016 Kooveen sivuilla 
http://www.koovee-suunnistus.fi/ 

Kilpailun järjestää Kooveen suunnistusjaosto. Kilpailussa sovelletaan Suomen suunnistusliiton 
sääntöjä ja järjestäjien ohjeita. 

Kilpailukeskus 

Kilpailukeskus on Hervannassa Suolijärven majalla (Suolijärvenkatu 7). 
Kilpailumaastossa kilpailijat saavat liikkua ainoastaan oman kilpailusuorituksensa ajan. 

Parkkipaikkoja on uimarannan parkkialueella. 
Lähin bussipysäkki on Teekkarinkatu, linjat 3, 3R, 3Y, 4Y. 

Maasto 

Kilpailualue on Suolijärven ympärillä oleva ulkoilualue. Maastossa on erittäin paljon kiviä ja 
polkuja, joiden suhteen kartta ei ole aivan ajantasainen. Erityisesti pidemmillä radoilla löytyy myös 
korkeuseroja. 

Kartta 

Kartan mittakaava on 1:7 500, käyräväli 5 m. Viimeiset päivitykset karttaan on tehty syyskuussa 
2016. Kartta on tulostekartta, muovisuojuksessa. 

Ilmoittautuminen 

Opettajat ilmoittavat oppilaansa keskitetysti koulukohtaisesti sähköpostiosoitteeseen 
ilmo.koovee.suunnistus@gmail.com	maanantaihin 10.10. klo 18:00 mennessä.  
Ilmoittautuminen on tehtävä seuraavassa muodossa: 

Sarja Koulu Nimi 1 Nimi 2 Emit (oma/laina) 
T34 Suolijärven 

koulu 
Elli Esimerkki - Oma emit 

X34 Suolijärven 
koulu 

Matti Mainio Jussi Jounio Lainaemit 

Oppilaiden omia emit-korttien numeroita ei ilmoiteta etukäteen. Järjestäjien on kuitenkin tiedettävä 
etukäteen, kuinka monta emit-korttia varataan kullekin koululle niille henkilöille, joilla ei ole omaa 
emit-korttia. 

Opettajan tullessa ison oppilasryhmän kanssa, pyydämme häntä ilmoittamaan aikataulunsa 
etukäteen. Jonojen välttämiseksi voimme tarvittaessa sopia koulukohtaisia lähtöaikoja. 



	

Sarjat ja alustavat ratapituudet 

Alakoulu 3.-4. lk,  Tytöt (T34) - Rata1, 2 km helppo 
  Pojat (P34) - Rata1, 2 km helppo 

Parisarja (X34) - Rata1, 2 km helppo 
Alakoulu 5.-6. lk,  Tytöt (T56) - Rata2, 2,5 km helppo 
  Pojat (P56) - Rata2, 2,5 km helppo 
  Parisarja (X56) - Rata2, 2,5 km helppo 
Yläkoulu 7.-9. lk,  Tytöt (T79) - Rata3, 3 km helpohko 
  Pojat (P79) - Rata4, 4 km keskivaikea 

Parisarja (X79) - Rata3, 3 km helpohko 
Lukio  Tytöt (TLu) - Rata4, 4 km, keskivaikea 
  Pojat (PLu) - Rata5, 5 km, haastava 
  Parisarja (XLu) - Rata3, 3km, helpohko 

Lähdöt 

Lähtö sijaitsee kilpailukeskuksen läheisyydessä. Lähtöaika on vapaasti valittavana välillä 10.00-
11.00. Lähtöaikaa jatketaan tarvittaessa myös kello 11 jälkeen. Samanaikaisesti lähdöstä lähetetään 
vain eri radoille.  

Lähtöön ilmoittaudutaan lähtötoimitsijalle, joka järjestää lähtijät lähtökarsinaan. Lähtökarsinassa on 
oltava viisi minuuttia ennen omaa lähtöä. 

Lähtö tapahtuu iltarastityyliin: Lähtöpaikalla on kello ilmoittamassa lähtöminuutin, jonka aikana 
lähtijä nollaa emitin. Ajanotto alkaa suunnistajan irrottaessa emitin nolla-leimasimesta ja päättyy 
maalileimaan. 

Parisuunnistus 

Parisarjassa pari ilmoittautuu lähtötoimitsijalle kuten yksittäinen suunnistaja. Pareittain 
suunnistajilla on yhteinen emit, mutta molemmilla suunnistajilla oma kartta. Parisuunnistajista 
toinen leimaa emitillä ja toinen leimaa koskettamalla rastilippuun. Radan hyväksytty suorittaminen 
edellyttää parin juoksemista yhdessä koko radan ajan (max. 20 metrin päässä toisistaan). Kilpailussa 
noudatetaan Fair Play-sääntöjä. 

Leimausjärjestelmä 

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Emitin numeroa ei ilmoiteta etukäteen. 
Järjestäjiltä saa varata emit-kortteja ilmoittautumisen yhteydessä. 

WC, pukeutuminen ja peseytyminen 

Suolijärven majalla.  

Tulokset 

Tulokset tulevat tulostaululle kilpailun päätyttyä. Kartat kerätään pois maaliin saapuvilta. Kartat 
luovutetaan takaisin kilpailijoille viimeisen lähtijän lähdettyä radalleen. 



	

 

Palkinnot 

Kunkin sarjan kolme parasta palkitaan. Lisäksi palkitaan paras koulu. Koulujen välinen pistelasku 
toteutetaan ottaen huomioon koulun oppilaiden sijoitukset eri sarjoissa. 

Tulokset ilmoitetaan http://www.koovee-suunnistus.fi/.  Mitalit toimitetaan jälkikäteen kouluille 
jaettavaksi. 

Toimihenkilöt 

Kilpailun johtaja: Taina Korpiharju (taina.korpiharju(at)gmail.com) 
Ratamestari: Elo Saue 
Tuloslaskenta: Raimo Arvola 
 

	


