
 
 

KILPAILUKUTSU 
 

Hämeen Kompassi-cup 2. osakilpailu  
Ylöjärvellä tiistaina 31.5.2022 klo 17.45 alkaen. 
 
Tervetuloa lasten ja nuorten matalan kynnyksen suunnistustapahtumaan! 
 
Kilpailu toteutetaan lähikilpailuna. Lähikilpailussa noudatetaan SSL:n Lähikilpailun sääntöjä 
sekä Suunnistuksen lajisääntöjä niiltä osin kuin näissä säännöissä määrätään sekä 
järjestäjän ohjeita.  
 
Kilpasarjat (lisenssi vaaditaan):  
Kultakompassi-cup:  H14, D14 (Erilaisia reitinvalintoja eritasoisille suunnistajille) 
Hopeakompassi-cup:  H12, H12TR, D12, D12TR (Helpot radat) 
Pronssikompassi-cup 10v: H10, H10RR, D10, D10RR (Erittäin helpot radat) 
Pronssikompassi-cup 8v: H8RR, D8RR (Erittäin helpot radat) 

 
RR=rastireittirata: maastossa on yhtenäinen nauha, jonka varrella rastit ovat. Reitin varrella 
on oikaisumahdollisuuksia, joita saa käyttää hyväkseen. 
TR= tukireittirata: maastossa on sama nauha kuin RR-radalla, mutta rastit eivät sijaitse sen 
varrella, vaan läheisyydessä. Viitoitusta voi käyttää hyväkseen tai suunnistaa siitä 
välittämättä rastilta toiselle. 

 
ForFun-sarjat: 
ForFun-sarjoihin osallistuminen ei vaadi kilpailulisenssiä eikä ennakkoilmoittautumista. 
Ilmoittautuminen etukäteen Irmassa tai tapahtumapaikalla infossa. Radan voi kiertää yksin 
tai yhdessä. 
 
RR Avoin 
TR Avoin         
10 Avoin        
12 Avoin        
14 Avoin 



 
 

 
 
Rastiralli: Maksuton leimausrata perheen pienimmille kilpailukeskuksen välittömässä 
läheisyydessä. 
 
Maasto: Hyväkulkuinen kangasmaasto, jossa runsas polkuverkosto. 
 
Matkat: Keskimatka 

 
Ilmoittautuminen: Kilpasarjoihin osallistuminen edellyttää, että suunnistajalla on 
kilpailulisenssi. Kilpasarjoihin ilmoittaudutaan SSL:n IRMA-palvelun kautta. 
Ilmoittautumisten oltava perillä viimeistään 28.5.2022 kello 23.59 mennessä. ForFun -
sarjoihin osallistuminen ei edellytä lisenssiä ja ilmoittautuminen tapahtuu Irman kautta tai 
paikan päällä. 
 
Osanottomaksut: Kilpasarjat 10 €/hlö. ForFun- sarjat 5 €/hlö tai. Rastiralli on maksuton. 
Osanottomaksut maksettava samanaikaisesti ilmoittautumisen yhteydessä IRMA:ssa ja 
ForFun-sarjat tapahtumapaikalla infoon.  
 
Leimaustapa: Käytössä on Emit-leimaus. Mikäli kilpailija ei ilmoita Emit-numeroaan 
ilmoittautumisen yhteydessä, järjestäjä varaa vuokrakortin. Vuokrakortin maksu 2 € ja 
nouto infosta. ForFun -sarjoihin järjestäjä varaa Emit-kortteja lainattavaksi.  
 
Lähtö: Kilpasarjojen lähtöajat arvotaan ja ensimmäiset lähdöt klo 17.45 alkaen. Lähtöajat 
nähtävillä kilpailun nettisivuilla 29.5. klo 20. For Fun-sarjojen avoimille radoille voi lähteä 
klo 18.45 alkaen. Matkaa tapahtumakeskuksesta lähtöön on n. 200m. 
 
Kilpailuohje: Alustava kilpailuohje julkaistaan Tampereen Pyrinnön suunnistusjaoston 
nettisivuilla.  
 
Kartta: Suunnistuskartta mittakaava 1:7500, käyräväli 5 m, ajantasaistus 5/2022, 
tulostekoko A4 tai A5. Kartta on muovisuojuksessa. Rastinmääritteet kartassa, ei 
irtomääritteitä. 
 



 
 

Opastus ja paikoitus: Kilpailukeskuksen osoite: Pinsiönkankaantie 51, Ylöjärvi. Paikoitus 
kilpailukeskuksen tuntumassa enintään 400 m kilpailukeskuksesta. 
 
Toimihenkilöt: 
Kilpailunjohtaja: Pekka Myllykoski, psmyllykoski(a)gmail.com, 040 5341388 
Valvoja ja tuomarineuvosto: Aaro Aho, Valkeakosken Haka 
Ratamestari: Timo Saarinen, timo.saarinen(a)ppo.inet.fi, 040 5198699 
Tulospalvelu: Keijo Viilo  
 

 


