
Kilpailuohjeet Versio 1.0: 4.6.2015 klo 15 
 

Tampereen Pyrinnön 

Kolmepäiväiset Grano Games -suunnistuskilpailut 
ALUSTAVAT! 

Kilpailuohjeet 
 
Pe 5.6.2014 klo 19 sprintti / Hatanpään soutukeskus, Hatanpäänkatu 6, Tampere 
La 6.6.2014 klo 12 keskimatka Teisko/Pohtola, Viitapohjantie 532, Tampere    
Su 7.6.2014 klo 10 pitkä matka Teisko/Pohtola, , Viitapohjantie 532, Tampere.    
 
Kilpailujen yhteydessä on: 
Su 7.6. Sarjoissa H/D10RR, H/D12, H/D13 ja H/D14 Häme cupin osakilpailu. 
 
Toimihenkilöt 
Kilpailun johtaja: Mikko Eskola, p. 0400-568693, sposti mikkoeskola@kolumbus.fi 
Ratamestarit: 

5.6.: Mikko Eskola  
6.-7.6.: Lauri Kahila, lasten radat Samuli Saarikko 

Tuloslaskenta: Keijo Viilo, Ari Virekunnas 
Ilmoittautumisten korjaukset: Keijo Viilo, keijo.viilo@kolumbus.fi; 040-7270166. 
Ravintola: Anneli Hautaniemi ja Marja Kuuteri-Kallio  
Valvoja: Mikko Heikkinen (KangSK) 
Tuomarineuvoston pj: Timo Saarinen (VaHa) 
Tiedustelut ja tiedotus: Mikko Eskola, 0400-568693, mikkoeskola@kolumbus.fi 
 
Kilpailusäännöt 
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita. 
 
Sarjat, matkat, rastien määrät, lähdöt 
 
PE 5.6.2015         PE 5.6.2015       

Sarjat km 
Rastej

a 
Läht

ö   Sarjat km 
Rastej

a 
Läht

ö 
H6-10RRS 2,181 7 1   D6-10RRS 2,181 7 1 
H8RR 2,181 7 1   D8RR 2,181 7 1 
H9RR 2,181 7 1   D9RR 2,181 7 1 
H10RR 2,181 7 1   D10RR 2,181 7 1 
H10 1,846 11 1   D10 1,846 11 1 
H12TR 1,667 8 1   D12TR 1,667 8 1 
H12 2,271 13 1   D12 2,271 13 1 
H13 2,67 16 1   D13 2,67 16 1 
H14 2,67 16 1   D14 2,67 16 1 
H16 3,263 19 1   D16 3,263 19 1 
H18 3,263 19 1   D18 3,263 19 1 
H20 3,263 19 1   D20 3,263 19 1 
              

 
  

H21A 3,659 21 1   D21A 3,263 19 1 
H21AL 3,392 19 1   D21AL 2,67 16 1 
H21C 2,271 13 1   D21C 2,271 13 1 
H35 3,263 19 1   D35 2,67 16 1 
H40 3,392 19 1   D40 2,67 16 1 
H45 3,392 19 1   D45 2,67 16 1 
H50 2,621 15 1   D50 2,621 15 1 



H55 2,621 15 1   D55 2,271 13 1 
H60 2,621 15 1   D60 2,271 13 1 
H65 2,621 15 1   D65 2,271 13 1 
H70 1,846 11 1   D70 1,846 11 1 
H75 1,846 11 1   D75 1,846 11 1 
H80 1,846 11 1   D80 1,846 11 1 
H85 1,846 11 1   D85 1,846 11 1 
KUNTO 2,348 11 1           
                

                   
LA 6.6.2015         LA 6.6.2015       

Sarjat km 
Rastej

a 
Läht

ö   Sarjat km 
Rastej

a 
Läht

ö 
H6-10RRS 1,3/1,7 4 3   D6-10RRS 1,3/1,7 4 3 
H8RR 1,3/1,7 4 3   D8RR 1,3/1,7 4 3 
H9RR 2,0/2,9 6 3   D9RR 2,0/2,9 6 3 
H10RR 2,0/2,9 6 3   D10RR 2,0/2,9 6 3 
H10 1,9 6 3   D10 1,9 6 3 
H12TR 1,9 7 3   D12TR 1,9 7 3 
H12 2 6 3   D12 2 6 3 
H13 2,5 8 3   D13 2,5 8 3 
H14 3,1 9 3   D14 3,1 9 3 
H16 3,7 14 1   D16 2,9 10 2 
H18 4,2 14 1   D18 3,3 11 1 
H20 4,6 16 1   D20 3,7 14 1 
                  
H21A 5,4 18 1   D21A 4,4 15 1 
H21AL 4,3 15 1   D21AL 3,2 11 1 
H21C 2,8 10 2   D21C 2,8 10 2 
H35 4,6 16 1   D35 3,9 14 1 
H40 4,3 15 1   D40 3,2 11 1 
H45 4,2 14 1   D45 2,9 10 2 
H50 3,9 14 1   D50 2,5 10 2 
H55 3,7 12 1   D55 2,3 8 2 
H60 2,9 10 2   D60 1,9 10 2 
H65 2,5 10 2   D65 1,9 10 2 
H70 2,3 8 2   D70 1,5 7 2 
H75 1,9 10 2   D75 1,5 7 2 
H80 1,5 7 2   D80 1,5 7 2 
H85 1,5 7 2   D85 1,5 7 2 
KUNTO3 2,9 11 5           
KUNTO5 4,9 14 5           
                  
SU 7.6.2015         SU 7.2015       

Sarjat Km 
Rastej

a 
Läht

ö   Sarjat Km 
Rastej

a 
Läht

ö 
H6-10RRS 1,5/1,9 4 4   D6-10RRS 1,5/1,9 4 4 
H8RR 1,5/1,9 4 4   D8RR 1,5/1,9 4 4 
H9RR 2,0/2,8 5 3   D9RR 2,0/2,8 5 3 
H10RR 2,0/2,8 5 3   D10RR 2,0/2,8 5 3 
H10 2,0 6 3   D10 2,0 6 3 
H12TR 1,8 6 3   D12TR 1,8 6 3 
H12 2,5 6 3   D12 2,5 6 3 
H13 3,3 9 3   D13 3,3 9 3 
H14 3,5 9 3   D14 3,5 9 3 
H16 6,4 12 1   D16 5,2 15 3 
H18 7,5 15 1   D18 5,8 13 1 



H20 8,6 16 1   D20 6,4 12 1 
                  
H21A 10,8 19 1   D21A 8,2 15 1 
H21AL 8,0 15 1   D21AL 5,8 13 1 
H21C 4,5 14 3   D21C 4,5 14 3 
H35 8,6 16 1   D35 7,2 15 1 
H40 8,0 15 1   D40 5,8 13 1 
H45 7,6 16 1   D45 5,2 15 3 
H50 7,2 15 1   D50 4,5 12 3 
H55 6,2 11 1   D55 4,1 12 3 
H60 5,2 15 3   D60 3,8 10 3 
H65 4,5 12 3   D65 3,8 10 3 
H70 4,1 12 3   D70 2,7 10 3 
H75 3,8 10 3   D75 2,7 10 3 
H80 2,7 10 3   D80 2,7 10 3 
H85 2,7 10 3   D85 2,7 10 3 
KUNTO3 3,4 12 3           
KUNTO5 5,2 13 3           
Rogaining 2 h 40 5           
 
Huom1: sunnuntaina ei ole erikseen lähtöä 2 lainkaan, vaan se on samassa paikassa kuin lähtö 3! 
Huom2: netissä on D45 -sarjan sunnuntain lähtöpaikkaa väärin, pitää olla lähtö 3. 
 
Pe 5.6.2015 sprintin kilpailukieltoalue, opastus, paikoitus ja lähtö 
 
Pe 5.6.2015/sprintti: kilpailukeskus on Hatanpään soutukeskuksen pihassa, Hatanpäänkatu 6.  
Opastus Hatanpään valtatien ja Hatanpäänkadun risteyksessä. 
 
Kilpailualue = kielletty alue: 

 



 

 

Kaikilla sarjoilla matkaa lähtöön on 50 m. Lähtöön ei ole erillistä viitoitusta, koska se on tein toisella 
puolella. Käytä suojatietä! 

WC-tilaa (samoin pesu) rajoitetusti soutukeskuksen sisällä. 

 
La-Su 6.-7.6.2015 kilpailut Teiskon Pohtolassa  
Opastus Tampere-Teisko –tieltä 339, Viitapohjantien risteys, navigointiosoite: Kaitavedentie 1080, 
Tampere, linkki: Opastuksesta 10 min ajo. Kilpailukeskus pellolla, osoite Viitapohjatie 532, Tampere. 
Linkki: http://tinyurl.com/ocvex3q 

Opastus on paikallaan La 6.6. klo 8 lähtien. 
 
 

 
 
 



Lähdöt 
Pe 5.6.2015: Kaikilla sarjoilla matkaa lähtöön on 50 m. Lähtöön ei ole erillistä viitoitusta, koska se on 
tein toisella puolella. Käytä suojatietä! 
 
La 6.6.2015 viitoitukset lähtevät opaspaalulta eri suuntiin.  

• Lähtö 1: Lähtöön matkaa 2,5 km. Lähtöviitoitus Viitapohjatietä pohjoiseen.  
• Lähtö 2: Lähtöön matkaa 0.9 km. Lähtöviitoitus Viitapohjatietä etelään. Lähtöviitoitus erkanee 

Viitapohjatieltä 150 m päässä Kurjentielle, jota 0,750 km. 
• Lähtö 3: matkaa lähtöön 1,5 km. Lähtöviitoitus Viitapohjatietä etelään. Lähtöviitoitus erkanee 

Viitapohjatieltä 150 m päässä Kurjentielle, jota 1,350 km. 
• Lähtö 5: Kunto-radat (3 ja 5 km) lähtevät kisakeskuksesta. Yhteislähtömahdollisuus klo 12:30 

esim Jukolan treenaajille ;) 
 
Su 7.6.2014 viitoitukset lähtevät opaspaalulta. viitoitukset lähtevät opaspaalulta eri suuntiin  
Viitapohjantietä.  

• Lähtö 1: (=sama lähtöpikka kuin La L2). Lähtöön matkaa 0.9 km. Lähtöviitoitus Viitapohjatietä 
etelään. Lähtöviitoitus erkanee Viitapohjatieltä 150 m päässä Kurjentielle, jota 0,750 km. 

• Lähtö 3: Lähtöön matkaa 1,7 km, lähtöviitoitus Viitapohjatietä pohjoiseen. Myös Kunto-radat (3 
ja 5 km) lähtevät tästä lähdöstä sunnuntaina. 

• Huom: Lähtöä 2 ei ole sunnuntaina lainkaan, vaan ko sarjat lähtevät sunnuntaina Lähtö 
3:sta.   

• Lähtö 4: matkaa lähtöön 1,6 km kilpailukeskuksesta tietä samaan suuntaan kuin lähtö 3. Tästä 
lähdöstä lähtee vain lyhyt-RR.  

 
Erillistä esilähtöä ei ole minään päivänä, vaan kilpailijat kutsutaan lähtökarsinaan 4-5 min ennen omaa 
lähtöaikaansa. Kartan saa lähtöhetkellä. 
 
Lasten lähdössä kutsutaan lähtöön 5 min ennen lähtöaikaa. Rastimääritteet ovat ennen lähtöruudukkoa! 
Sarjojen H12TR, D12TR, H12, D12, H13, D13, H14, D14 kilpailijat saavat ottaa kartan 1 min ennen 
lähtöä. H/D10 ja RR-sarjoissa kartan saa 2 min ennen lähtöä.  
 
 
Kilpailukartta 
 
Pe 5.6.2015: Sprinttikartta sprinttikartan symbolein ja säännöin. Mittakaava 1:4000, käyräväli 5 m. Kartta 
on muovikotelossa. Kartta on nähtävänä lähtöruudussa. Kaikki kartat ovat hyvälaatuisia väritulosteita 
6/2015 (Grano). Kartta on kokonaan uusi, vanhaa karttaa ei ole olemassa. Tekijänä Koopiste/Kimmo 
Viertola. 
 
Muista sprintin kielletyt karttamerkit. Muutama kielletty, mutta harvahko kielletty pensasaita on merkitty 
maastoon virallisella keltavihreä –raitaisella kielletyn alueen nauhalla. Myös jokunen muu karttaan 
merkitsemätön pieni kukkaistutus tai vastaava on myös merkitty kielletyn alueen nauhalla. 
 
Huom: kaksi vilkasliikenteisintä autotiet on merkitty kielletyiksi. Tällöin vain merkittyjä ylityspaikkoja 
saa käyttää. Kaikki edellä mainitut ylityspaikat on merkitty karttaan ylityspaikan merkillä ) (  Maastoon 
paikka on merkitty oransseilla huomiotolpilla. Ylityspaikka on tolppien välissä – ks kuva. Kaikissa 
näissä paikoissa on myös 1 liikennevalvoja. Vaikka liikenteenvalvojat pysäyttävät tarvittaessa liikenteen, 
on silti kilpailijan noudatettava varovaisuutta. Tämä on kaikkien yhteinen etu! 
 



   
Tien ylityspaikka on merkitty huomiotolpilla – karttaan kielletyksi merkityn tien ylitys on sallittu vain 
merkkien välistä. Ylityspaikassa on myös liikennevalvojia ohjaamassa liikennettä ja tarkkailemassa 
kilpailijoiden toimintaa.   
 
Maastossa on yli 20 rasti-, maasto- ja liikennevalvojaa, joten kovin kauaa ei tarvi yksin kulkea ;) 
Valvojien tehtävänä on nimensä mukaisesti valvoa rastien säilyminen paikallaan, valvoa pensaita ym. 
suojeltavaa sekä omalta osaltaan huolehtia turvallisuudesta. Silti kilpailijoiden kannattaa ja pitää 
suhtautua niin auto-, pyörä- kuin jalankulkuliikenteeseenkin kunnioittavasti tarpeetonta vaaraa 
kenellekään – myöskään itselleen – aiheuttamatta. Kyseessä on paitsi lajisääntöjen ’määräämä’ 
turvallisuusseikka, myös äärimmäisen tärkeät lajin imagoseikat.   
 
Huom: sprinttaame upealla Hatanpään Arboretumin alueella. Noudat erityisen tarkasti sprintin kiellettyjä 
merkkejä sekä omaa järkeä – jätetään kukkaistutukset ehdottomasti rauhaan!  
 



 
Sprintin kielletyt karttamerkit (huom ei: ’ylipääsemätön’ aita/pensas - vaan kielletty aita/pensas) 

 
La-Su 6.-7.6.2015: Mittakaava kaikilla radoilla 1:10000, käyräväli 5 m. Huom myös ikähenkilöillä ja 
lasten sarjoilla mittakaava on 1:10.000 – ensi vuonna sitten 1:7500. Kartta on muovikotelossa. Kartta on 
nähtävänä lähdössä. Kaikki kartat ovat hyvälaatuisia väritulosteita 6/2015 (Grano). Kartasta ja maastosta 
kannattaa lukea rtm:n lausunto.  
 
Rastimääritteet ja rastikoodit 
Erilliset rastimääritteet (lähdössä ei ole kiinnitystarvikkeita) kaikkina päivinä. Rastimääritteitä ei ole 
kartassa. RR -radoilla ei ole rastimääritteitä. Selkeyden vuoksi rastikoodia ei ole kartassa rastin 
järjestysnumeron vieressä. 
 
Mallirasti 
Mallirastit sijaitsevat kilpailukeskuksessa. Nollaleimasimessa kannattaa kokeilla, että Emit-kilpailukortti 
vielä toimii eli että 0-leimasimen valo välkkyy. Tarvittaessa muutos Infossa. 
 



Kilpailunumerot ja Emit -tarkastuslipukkeet 
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. HUOM: Omat hakaneulat! Kilpailunumerot 
kilpailija ottaa itse kilpailukeskuksesta. Samasta paikasta saa myös Emit–kilpailukortin 
tarkastuslipukkeen. Kilpailunumerot on palautettava! Sama numero käytössä kaikkina päivinä, mutta 
mikäli kilpailija kilpailee eri sarjoissa eri päivinä, on numerokin eri.  
Palauttamatta jääneen kilpailunumeron voi lähettää viikon kuluessa postitse osoitteeseen Mikko Eskola, 
Linnainmaanraitti 16 A 4  33580 Tampere tai tuoda Pyrinnön seurateltalle Jukolassa.  
  
Juomapaikka 
Sunnuntaina on pisimmillä radoilla 1-2 juomapaikkaa. Juomana on vesi. 
Kilpailukeskuksessa on saatavana vettä ravintolan vierestä. 
 
Viimeinen rasti 
Viimeisiä rasteja on kaikkina päivinä vain yksi. Viimeisellä rastilla on sekä RR -rastin tunnus, että 
muiden sarjojen numerotunnus. Leimata saa millä tahansa leimasimella! 
 
Maali 
Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin. Kaikki kilpailijat tulevat samaan maaliin! Myös maaliviivalla 
leimataan! 
Maaliintulon jälkeen kilpailija etenee maalikarsinaa eteenpäin Emit-kilpailukortin tarkastukseen. 
Sunnuntaina kilpailija luovuttaa rintanumeronsa (jos kilpailija kilpailee vain lauantaina/perjantaina, niin 
luovutus jo pe/la).  
Karttoja ei kerätä pois, mutta reiluun peliin kuuluu se, ettei niitä näytetä vielä lähtemättömille 
kilpailijoille. 
Kuntorata tulee eri paikkaan omaan maaliin. 
 
Saattajat ja keskeyttäneet 
H/D6-10RRS  –sarjojen saattajat voivat siirtyä maaliviitoitukselta sivuun, mutta voivat halutessaan tulla 
myös maalin asti. Kilpailija leimaa maaliviivalla. Myös keskeyttäneet tulevat maalin läpi. 
 
Pukeutuminen, WC ja pesu 
Perjantaina on soutukeskuksessa rajoitetusti wc- ja pesutilaa. Älkää jättäkö kisan ajaksi rinkkoja 
pukeutumistilaan, jotta muutkin mahtuvat pesulle!  
Lauantaina ja sunnuntaina pukeutuminen kenttäolosuhteissa. WC:t (100 m) ks opaspaalu ja 
kilpailukeskuksen layout-kartta. Pesu: Venla-vaunupesu pellon reunassa – pesuaineiden käyttö kielletty 
läheisen järven vuoksi. 
 
Parkki 
Perjantaina Metson parkkipaikka kisakeskuksen vieressä Lauantaina ja sunnuntaina pysäköinti 
märkyyden takia ehkä ei kisakeskuspellolla, vaan pääsääntöisesti tienvarsipysäköintinä (vain toiseen 
laitaan), liikenneopastajien johdolla.  
 
Muksula 
Perjantaina ei ole muksulaa.   
Lauantaina ja sunnuntaina muksula on pellolla (teltta ym). 
 
Ravintola 
Kilpailuravintolassa on myynnissä la ja su lämmintä ruokaa sekä kaikkina päivinä lisäksi mehua, kahvia, 
munkkeja, sämpylöitä ja makeisia yms. sekä lisäksi makkaraa ja la+su myös lättyjä grillipisteessä. 
 
Pistelasku, tulokset ja palkintojen jako 
Tampere Games on 3-päiväinen kilpailu, joista kullekin kilpailijalle yhteistuloksiin lasketaan kahden 
parhaan päivän pisteet. Voittaja saa 1000 pistettä/päivä ja muut saavat suhteessa sen verran vähemmän 
kuin häviävät ajassa voittajalle.  



 
Pistekaava on: kilpailijan pisteet = voittajan aika / oma aika * 1000. Siten kilpailija saa niin paljon 
pisteitä kuin häviää promilleissa voittajalle. Esim voittajan aika 30 min ja oma aika 35 min. Siten 
kilpailija saa pisteitä tältä päivältä 30/35*1000 = 857 pistettä. Samaa pistelaskukaavaa käytetään monissa 
ulkomaisissa monipäiväisissä kilpailuissa ja se kohtelee tasapuolisesti niin sprinttiä, keskimatkaa kuin 
pitkääkin matkaa. Pisteitä ei tulosteta tulostaululle ’onlinena’, vaan nettisivuille vasta päivän päätteeksi.   
 
Palkintopallilla sunnuntaina jaetaan yhteistulosten (kahdet parhaat pisteet kultakin kilpailijalta) 
perusteella palkinnot H/D8RR-H/D14 sekä H/D21A -sarjojen palkittaville. Muiden sarjojen palkinnot voi 
noutaa infosta, kun sarjan tulokset ovat valmistuneet ja siitä on ilmoitettu tulostaululla. Tulostaululla 
ilmoitetaan palkittavien määrä. 
 
H/D10 ja nuoremmat saavat kaikki muistopalkinnon sunnuntaina numeron luovutettuaan maalissa. Mikäli 
kilpailija ei kilpaile enää sunnuntaina, niin muistopalkinnon saa Infosta numeroa vastaan. 
 
Lähtöajat 
Lähtöajat ovat nähtävissä TP:n www -sivuilla 
http://www.tampereenpyrinto.fi/suunnistus/graanogames15/ ja kilpailukeskuksen ilmoitustaululla sekä 
kaikissa lähdöissä. 
 
Kielletyt alueet 
Piha-alueet sekä viljellyt pellot ( = pistepellot) ovat kiellettyjä alueita sekä erikseen karttaan merkityt 
kielletyt alueet.  
 
Emit-leimausjärjestelmä ja Emit-ohje 
Kaikissa sarjoissa käytetään Emit -leimausjärjestelmää. 
Emit -tarkistuslipukkeet ovat saatavilla rintanumerojen jakopaikasta kilpailukeskuksesta infon 
läheisyydestä. 
Mahdolliset kilpailijatieto- tai emit -muutokset tulee tehdä infoon. 
Lähdössä kilpailija suorittaa Emit-kortin nollauksen 3 min ennen lähtöä ja tarkistaa Emitin toimivuuden. 
Kilpailijan omalla vastuulla on, että Emit-kortin numero on sama kuin kilpailun lähtöluettelossa (väärällä 
emitillä juokseminen on hylkäysperuste). 
Maalissa kilpailijan on tehtävä maalileimaus maaliviivalla. Maalin jälkeen on leimantarkastus. 
Lainaemit palautetaan infoon. Palauttamattomasta Emit-kilpailukortista veloitetaan 50 e. 
Väliaikatulosteen (ns. MTR-tuloste) saa Infosta. 
 
Rastireitin (RR), tukireitin (TR), H/D 10-12-14  -sarjojen lähdön erityisohjeet 
 

• 5 min ennen omaa lähtöä: Kilpailijat kutsutaan nimellä lähtökarsinaan. RR- ja TR-sarjoilla on 
rata nähtävänä ja muilla lasten sarjoilla kilpailukartta K-pisteineen nähtävänä. 

• 4 min ennen omaa lähtöä: Emit-kortin numeron ja lähtöajan tarkistus. 
• 3 min ennen omaa lähtöä:  Emit -kilpailukortin nollaus 

- Muista tarkistaa  jokisakeskuksessa että käyttämäsi emit on samannumeroinen kuin 
lähtöluettelossa. Emitin tarkastuslipukkeen ja rintanumeron löydät kisakeskuksesta infon 
läheisyydestä. 

• 2 min ennen omaa lähtöä: 
- RR-ratalaiset saavat kartan. RR –ratalaisia palvelee opastaja, joka taittelee kartan sopivan 

kokoiseksi, varmistaa kartan suuntauksen ja antaa viime hetken ohjeet RR–sarjojen 
suunnistajille. 

- HD 12 TR-sarjalla rata uudestaan nähtävänä ja muilla lasten sarjoilla kartta K-pisteineen 
nähtävänä.  

• 1 min ennen omaa lähtöä: Sarjat H12TR, D12TR, H12, D12, H13, D13, H14, D14 saavat ottaa 
kartan. Ole tarkkana, että otat kartan oman sarjan ämpäristä. 
 



Kaikki kartat ovat muovikotelossa. RR- ja TR-sarjojen suunnistajilla kartta on kokoa A5. Muilla 
lastensarjalaisilla kartta on kokoa A4. RR-sarjan kilpailijaa ei hylätä puuttuvan tai väärän leimauksen 
vuoksi, vaan hän saa 10 minuutin lisäajan / virheellinen rasti. 
 
Viitoitukset ja rastit: 
Huom! Viimeinen rasti on kaikilla kilpailijoilla sama (myös RR -radoilla). Rastilla on sekä RR -rastin 
tunnus, että muiden sarjojen numerotunnus (100). Leimata saa kummalla tahansa leimasimella! 
Maali on yhteinen kaikkien sarjojen kanssa ja myös maaliviivalla leimataan! Leimata saa 
millä tahansa maalileimasimella. 
 
Perjantai 5.6.2015: 
- Kaikkien RR-ratojen viitoituksen pituus on 2,1 km, ihannereittiä myöden 1,6 km. 
Rastitunnukset pukeissa RR1-RR7. Viitoitus on merkitty karttaan yhtenäisellä viivalla. Viitoitus on 
maastossa keltainen. Viimeisellä rastilla on RR7 -koodi ja ’suorien’ ratojen viimeisen rastin koodi 100. 
Leimata saa kummalla leimasimella vaan. 
 
Lauantai 6.6.2015: 
- RR-pitkä H/D9RR ja H/D10 RR: viitoituksen pituus on 2,9 km, ihannereittiä myöden 2,0 km. 
Rastitunnukset pukeissa RR1-RR6. Viitoitus on merkitty karttaan yhtenäisellä viivalla. Viitoitus on 
maastossa valkoinen. Maastossa on lyhyen ja pitkän viitoitusten risteyskohdassa opastaja. Lyhyen RR-
radan viitoituksen alkuosa (maastossa keltainen) on merkitty pitkän RR-radan karttoihin katkoviivalla. 
 
- RR- lyhyt H/D8RR ja H/D6-10RRS: viitoituksen pituus 1,7 km, ihannereittiä myöden 1,3 km. 
Viitoitus on merkitty karttaan yhtenäisellä viivalla. Viitoituksen väri maastossa on 1. rastille asti keltainen 
ja sen jälkeen valkoinen. HUOM! Lyhyt RR oikaisee ja yhtyy pitkän RR:n valkoiseen viitoitukseen 
juuri ennen 3. rastia ja rastitunnukset pukeissa ovat siten RR3, RR4, RR5 ja RR6. Pitkän RR-radan 
viitoituksen alkuosa (maastossa valkoinen) on merkitty lyhyen RR-radan karttoihin katkoviivalla.  
 
- TR-rata (pitkä RR- viitoitus): Viitoitus on merkitty karttaan yhtenäisellä viivalla ja maastoon 
valkoisella viitoituksella. Lyhyen RR-radan alkuosa (keltainen viitoitus) on merkitty karttaan 
katkoviivalla. Maastossa on viitoitusten risteyskohdassa opastaja. 
 
Sunnuntai 7.6.2015: 
- RR-pitkä H/D9RR ja H/D10 RR: viitoituksen pituus 2,8 km, ihannereitti: 2,0 km. 
Rastitunnukset pukeissa RR1-RR5. Viitoituksen väri on valkoinen. Maastossa on lyhyen ja pitkän RR-
viitoitusten yhtymäkohdassa opastaja. Lyhyen RR-radan viitoituksen alkuosa (maastossa keltainen) on 
merkitty pitkän RR-radan karttoihin katkoviivalla.  
 
- RR- lyhyt (huom lähtöpaikka 4) H/D8RR ja H/D6-10RRS: viitoituksen pituus 1,7 km, ihannereittiä 
myöden 1,3 km. Rasteja on 4. 
HUOM: Lyhyen RR:n rastit on numeroitu kartassa 2, 3, 4 ja 5 ja rastipukeissa RR2-RR5, koska lyhyen ja 
pitkän RR:n viitoitukset yhtyvät pitkän radan rastilla 3. Näin toimien lyhyen RR:n RR-tunnukset 
täsmäävät loppuradalla, eli ikään kuin 1. rastia ei olisi lainkaa, vaan kilpailija alkaa leimaamaan RR2:sta 
alkaen. Lyhyen RR:n viitoituksen väri on maastossa radan alkuosalla keltainen ja loppuosalla valkoinen. 
Lyhyt ja pitkä viitoitus yhtyvät RR3-rastilla. Yhtymäkohdassa on opastaja. Pitkän RR-radan viitoituksen 
alkuosa (maastossa valkoinen) on merkitty lyhyen RR-radan karttoihin katkoviivalla.  
 
-TR-rata (pitkä RR- viitoitus): Viitoitus on piirretty karttaan yhtenäisellä viivalla ja merkitty maastoon 
valkoisella viitoituksella. Lyhyen RR-radan alkuosa (keltainen viitoitus) on merkitty karttaan 
katkoviivalla. Maastossa on viitoitusten risteyskohdassa opastaja  
 
Rastiralli 
Rastirallina on tarjolla: 

• Perjantaina: ei rastirallia. 
• Rastirallissa pääsee juoksemaan leimausradalla ja liikunnallisella temppuradalla La klo 12-15 ja 

Su klo 10-13. 



• Rastiralliin voi osallistua yksin tai saattajan kanssa.                                                    
• Rastiralli maksetaan suoraan lähtöpaikalle Muksulan viereen. Rastirallimaksu on 2 €. 
• Kaikki rastirallilaiset palkitaan, palkinnon saa Rastirallin tapahtumapaikalla suorituksensa jälkeen. 
• Myös RR-radan kierto on mahdollista kilpasarjalaisten jälkeen ½ h ajan, ilmoittautuminen Infoon. 

 
. 
Kuntosuunnistus 
Kuntosuunnistukseen ilmoittautuminen Infoon kaikkina päivinä. Kaikkina  päivinä eri radat (ks 
taulukko).  Matkoina pe 6.6.: sprintti 2,3 km, lauantaina ja sunnuntaina ’normaalit’ radat 3 km ja 5 km. 
Maksu 9 € ja alle 18 v 5 €. Maksun voi maksaa myös Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleillä, RJ-
kuntoiluseteli Oy:n Tyky-kuntoseteleillä sekä Luottokunnan Virikeseteleillä eli samat liikuntasetelit 
käyvät kuin Tampereen Iltarasteillakin (mutta ei Iltarastiliput). Maksu Infoon. Samalla Kuntosarjaan 
osallistuja saa lapun, jolla saa lähtöpaikalla kartan. 
 
Kuntosuunnistuksen lähtöpaikkoina  
Pe 5.6.2015: sama lähtö kuin muilla (lähtöön 50 m). Lähtöaika klo 19.00-20.15. Lähdöt Iltarastityyliin.  
La 6.6.2015: Lähtö5 kisakeskuksen vierestä (50 m). Lähdöt Iltarastityyliin, mutta tarjolla on myös 
yhteislähtömahdollisuus klo 12:30 (samat radat kuin muutkin Kuntoradat). Hyvä Jukola-harjoitus!  
Su 7.6.2015: lähtöpaikkana lähtö 3. Lähtöön matkaa 1,7 km, lähtöviitoitus Viitapohjatietä pohjoiseen.  
Su 7.6.2015: Rogaining 2 tuntia, joukkueessa 2-5 henkilöä. Ilmoittautumiset nettisivujen kautta tai 
kisapaikalla.  
 
Emit-tarkastusliuskat löytyvät kilpailukeskuksesta ja lähdöstä. Tarkastusliuskan käyttö on suositeltavaa.  
 
Kuntorasteilla leimaus tapahtuu emit-kortilla. Emit-kortteja vuokrataan infossa, hinta 3 euroa. 
Vuokrakortit palautetaan infoon. Palauttamattomasta kortista peritään 50 euroa. Koska maali on eri kuin 
varsinaisilla kilpasarjoilla, niin kuntoratalaiset saavat juosta myös kilpailussa käytettävällä emitillä. 
 

Lähdössä kilpailukortti leimataan. Vähintään 4 leimasinlampun välähdystä, jolloin kilpailuaika 
käynnistyy. 

Mallirasti ja kilpailukortin tarkistus: Mallirasti ja tarkistusleimasin ovat kilpailukeskuksessa 
opaspaalun läheisyydessä.  

Kilpailunumerot: Kuntosuunnistuksessa ei käytetä kilpailunumeroita, paitsi perjantain sprintissä. 

 
Maali:   Kuntosuunnistuksessa viimeiseltä rastilta ei ole viitoitusta maaliin. Perjantaina viimeiseltä 

rastilta on 30 m tulospalveluautolle, lauantaina ja sunnuntaina n 200 m tulospalveluautolle. 
Kuntoradoilla ajat otetaan Iltarastityyliin emitillä. Kaikkina päivinä Kunto-sarjan maali on 
eri maali kuin muilla sarjoilla. Infosta saa tulostusliuskan ja ajat julkaistaan netissä. 

Keskeyttäneet: Keskeyttäneet Kuntosarjalaiset tulevat Kunto-sarjan maaliin ja tekevät maalileimauksen. 

Tulokset:  Kilpailun tulokset julkaistaan Tampereen Pyrinnön www-sivuilla: 
 tampereenpyrinto.fi/suunnistus. 

 Omat rastiväliajat voi tulostaa emit-kortista MTR-kirjoittimella Infossa. 

Palkinnot:  Ei palkintoja. 

 
Tulokset 
Tulokset rastiväliajat ja reittihärveli julkaistaan TP:n www-sivuilla 
http://www.tampereenpyrinto.fi/suunnistus/granogames15/ 
 

 



2 tunnin rogaining -harjoituskilpailu 7.6.2015 alustavat ohjeet 
Mitä on rogaining? 
Rogaining on joukkueiden välinen kestävyyssuunnistus, jossa liikutaan maastossa jalkaisin. Tavoitteena on 
kerätä mahdollisimman paljon pisteitä löytämällä rasteja määräajan kuluessa. Rastit voi kiertää haluamassaan 
järjestyksessä. 

Missä? 
2 tunnin Rogaining –harjoituskilpailu järjestetäänTampereen Pyrinnön järjestämien Grano Games –
suunnistuskilpailujen yhteydessäTampereella, Teiskon Pohtolan kylässä, osoitteessa Viitapohjatie 532, 
Tampere. Linkki: http://tinyurl.com/ocvex3q. 

Opastus: Tampere-Teisko –tieltä 339, Viitapohjantien risteys, navigointiosoite: Kaitavedentie 1080, Tampere, 
opastuksesta on 10 min ajo. 

Pysäköinti: tienvarsi- ja peltopysäköinti (100-1500 m kisakeskuksesta). Kilpailukeskus on pellolla. 

Su 7.6.2015 päivän aikataulu 
• Grano Games –suunnistuskilpailujen ensimmäiset lähdöt klo 10.00 

• klo 9.00-9.30 Rogaining jälki-ilmoittautuminen, Liikuntasetelimaksujen vastaanotto, joukkuenumeroiden ja 
vuoraemit-korttien luovutus kisakeskuksen Infossa. 

• klo 9.40 karttojen jako reittisuunnittelua varten 

• klo 10.10 kokoontuminen lähtöalueella kisakeskuksen pellolla, joukkuekohtaisen emit -kortin nollaus 

• klo 10.20 yhteislähtö 

• klo 12.20 rogaining -maaliintulo (saa tulla aikaisemminkin ;)) 

• klo 12.40 rogaining -maali sulkeutuu. 

Ilmoittautuminen 
LINKKI ILMOITTAUTUMILOMAKKEESEEN 

• Ilmoittautumiset nettisivujen kautta viimeistään Su 31.5.2015 (10 €/hlö) 

• Jälki-ilmoittautumiset nettisivujen kautta Ti 2.6.2015 (13 €/hlö) 

• Jälki-ilmoittautuminen paikan päällä Su 7.6.2015 klo 9 – 9.30 Infossa 15 €/hlö. 

• Ilmoittaudu Tampereen Pyrinnön Grano Games -suunnistuskilpailujen nettisivuilla olevan 
ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautuessa tarvitaan joukkueen Emit-numero, joukkueen nimi ja joukkueen 
jäsenten nimet sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

• Huom! Järjestäjä ei ole vakuuttanut kilpailijoita millään tavalla, vaan jokainen vastaa itse 
vakuutusturvastaan. Kilpailu on luonteeltaan iltarasti-tyyppinen harjoitustapahtuma, jossa kuitenkin voittaja 
palkitaan. Lisäksi joukkueiden kesken arvotaan yksi palkinto. 

Maksut 
• Ilmoittautumisportaiden mukaisestiTampereen Pyrintö/suunnistuksen tilille, FI54 5732 2620 1535 77, BIC-
tunnus OKOYFIHH. Kirjoita maksun viestiosaan Rogaining ja joukkueen nimi. 

• Järjestäjä varaa vuokra-emitin (3 €) niille joukkueille, jotka eivät ole ilmoittaneet emit-kortin numeroa. 

• Paikan päällä ilmoittautuneet maksu ilmoittautumisen yhteydessä infoon. 

• Myös Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit sekä RJ-kuntoiluseteli Oy:n Tyky-kuntoseteli sekä Luottokunnan 
Virikeseteli käyvät. 

• Mikäli ilmoittaudut netin kautta ja haluat maksaa kilpailukeskuksen Infossa em seteleillä, niin laita tästä 
tieto Ilmoittautumisjärjestelmään. Ilmoittautumalla sitoutuu maksamiseen, vaikkei joukkue tulisikaan paikalle, 
mutta tällä liikunta- ym setelimaksamismahdollisuudella haluamme palvella joukkueita. 



Joukkue 
• Joukkue koostuu 2-5 henkilöstä. 

• Kilpailussa on vain yksi sarja, joten naiset, miehet ja sekajoukkueet kilpailevat samassa sarjassa. Jokainen 
joukkueen jäsen saa oman kartan. 

• Rogaining sopii kaiken tasoisille suunnistajille. Osa rasteista on vaativia, osa helppoja. Osasta saa 
enemmän pisteitä, osasta vähemmän. Rogaining -kilpailussa ei kovin juoksija, taikka paras suunnistaja 
välttämättä kerää suurinta pistemäärää, vaan etukäteen laatimallasi reittisuunnittelulla on myös suuri merkitys. 

• Joukkueen tulee kulkea yhdessä koko kilpailun ajan (enintään 20 m etäisyys ensimmäisestä viimeiseen). 
Reilun pelin henkeä valvovat muut joukkueet ja järjestäjät sekä ennen kaikkea joukkue itse. Fair play – kaveria ei 
jätetä! 

Maasto ja kartta 
Maasto on melko runsaasti avokalliomäkiä, muutaman järven ja tien sisältävää pääosin melko hyvää 
hämäläistä maastoa. Kartta on suunnistuskartta, mittakaava 1:10 000 ja korkeuskäyrien ero on 5 m. Kartan 
koko on A3. Karttaan on merkitty kaikki rogaining-rastit, rasteista saatava pistemäärä ja 
rastimääritteet. Kilpailukeskuksessa ei ole sisätiloja reitin suunnitteluun. 

Rastit ja rastien pisteytys 
• Rastit on merkitty karttaan. Jokaisesta leimatusta Rogaining –kartan mukaisesta eri rastista saa 3, 5, 7 tai 
9 pistettä. 

• Jos myöhästyt maalista (klo 12.20), niin jokaisesta alkavasta minuutista vähennetään 1 piste. 

• Rasteja on kartalla yhteensä 40 kpl. Huomaa, että maastossa on lisäksi myös muita Grano Games –
suunnistuskilpailujen rasteja, yhteensä n. 90 kpl, joten tarkista rastin tunnusnumero ennen leimaamista. 

• Huom: emit –korttiin mahtuu vain muutama enemmän leimausta kuin rogainingissa on rasteja, joten älä 
leimaa ylimääräisillä rasteilla, vaan tarkista ensin rastin koodinumero ja leimaa vasta sitten. 

Malli Rogaining –rasteista, kartasta ja rastimääritteistä: 

• Rastit on merkitty karttaan rastiympyröin ja ympyrän vieressä on rastilta saatava pistemäärä ja kauttaviivan 
(/) jälkeen rastin numerokoodi (esim 7/51). 

• Rastimääritteissä kerrotaan minkälaisessa kohteessa ko rasti on, esim 7/51: kivi, 1.5 m, pohjoissivu. 

  

Malli Rogaining -kartasta Malli rastimääritteistä 

  
 

Rastilta 7/51 saa 7 pistettä ja rastileimasimessa on 
rastikoodi 51. 

Karttaan tunnuksella 7/51 merkitty rasti on kivi, 1.5 m ja 
lippu on kiven pohjoispuolella. Tullessasi rastille, tarkista 
rastilta ensin rastin rastikoodi (51) ja jos toteat rastin 
oikeaksi, leimaa vasta sitten. 



Emit-leimaus 
• Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. 

• Voit käyttää omaa Emit-korttia tai vuokrata kortin järjestäjältä 3 eurolla. 

• Palauttamatta jääneestä tai kadotetusta vuokrakortista veloitetaan 50 €. Joukkue tarvitsee vain yhden 
kortin. 

Kielletyt alueet: 

• Viljellyt pellot (vaikka olisi ns. laidunpelto) on merkitty pistepellon merkillä ja ovat aina kiellettyjä – eli 
reunaojan keskikohdan sisäpuolelle ei saa mennä! 

• Violetilla pystyviitoituksella merkityt kielletyt alueet ovat kiellettyjä 

• Kielletyn alueen nauhalla merkityt kielletyt alueet ovat kiellettyjä (huom maastoon on vedetty valkoista ja/tai 
keltaista yhtenäistä muovinauhaa, joka on alle 10-v lasten Rastireitin viitoitusnauha. Se ei siis ole kielletty). 

• Karttaan ns. tonttivihreällä merkityt tontit ovat kiellettyjä 

• Järven ylittäminen uimalla on kielletty 

• Kulkemisapuvälineiden (esim auto, polkupyörä, vene) käyttö on kielletty. 

 

Varusteet? 
Varaa reitinsuunnitteluun tarpeelliset välineet, tarvitset ainakin kynän ja ehkä myös viivoittimen ja piirtoalustan 
sekä kellon. Myös kännykkä saa olla joukkueella mukana mahdollisia loukkaantumistilanteita varten. 
Karttamuovin saa järjestäjiltä. 

Kilpailukeskuksen palvelut 
Kilpailukeskuksessa on Info, ravintola, muksula, wc:t, ensiapu sekä suunnistustarvikkeita ym myyvät myymälät 
sekä pesupaikka. 

Palkinnot 
Eniten pisteitä kerännyt joukkue on voittaja ja se palkitaan. Tasapisteissä nopeamman ajan saanut joukkue 
voittaa. Lisäksi arvotaan yhdelle joukkueelle arvontapalkinto. 

Tarkat kilpailuohjeet ja ratamestarin mietteet julkaistaan viimeistään kilpailuviikon aikana. 

Tulokset ja kuvia tapahtumasta julkaistaan pikimmiten tapahtuman jälkeen samassa osoitteessa. 

Tervetuloa kokeilemaan taktisia suunnistushaasteita kesän 
kynnyksellä ja kasvattamaan joukkuehenkeä vaikka Jukolaan! 
 
Tiedustelut: Mikko Eskola, mikkoeskola@kolumbus.fi; 0400-568693. 

 



 
Tervetuloa Grano Games 2015 –kilpailuihin! 

 

 

   Tampereen Pyrintö    


