
 

Lynx 50 v. juhlakilpailu, kansallinen Str8-keskimatka sekä Viestiliigan finaali 

18.9.2021 

KILPAILUOHJEET 

KILPAILUSÄÄNNÖT 

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä sekä järjestäjien 

antamia ohjeita. Kilpailun järjestää Lynx ry. Viestiliigan taustayhteisöjä ovat Suomen 

Suunnistusliitto ja Suomen suunnistusvalmentajat ry. 

Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan kilpailun internetsivuilla torstaina 16.9.2021 klo 

16.00 ja ne ovat nähtävillä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla. 

KILPAILUN VASTUUHENKILÖT 

Kilpailunjohtaja: Tuija Soanjärvi (044 044 2314) 

Valvoja: Jouko Jylhä (Espoon Suunta) 

Ratamestarit: Juha Miettinen (keskimatka), Sampo Sillanpää (lasten radat), Aleksi 

Leskinen (Viestiliiga) 

Tiedotus: oto Tuija Soanjärvi, Auli Packalén (Viestiliiga) 

Lähdöt: Jukka Saramäki, Tero Aaltonen, Tanja Viskari 

Maali ja tulokset: Ville Koponen 

Maalituomari: Sami Isoherranen 

Info: Annamari Tiitola-Savilahti 

Kuulutus: Anna Ojapalo 

Pysäköinti ja liikenne: Pekka Pajuoja 

Kilpailukeskus: oto Tuija Soanjärvi  

Turvallisuus: oto Tuija Soanjärvi 

Ensiapu: Kirsi Isoherranen 

Kahvila: Tiina Leskinen 

  

Tuomarineuvosto/keskimatka: pj Pekka Väisänen (HS), Jouko Nurmiainen (OK 

Raseborg), Paula Porkka (HiKi) 

Tuomarineuvosto/Viestiliiga: pj Pekka Väisänen, jäsen X, jäsen X 

TAPAHTUMAPAIKAT, OSOITTEET, OPASTUS JA PYSÄKÖINTI 

Kilpailukeskuksena toimii kaapelitehtaan piha-alue Siuntion Pikkalassa. Opastus on 

Siuntiossa Kaapelitien ja tien nro 51 (Rannikkotie) risteyksessä, navigointiosoite: 

Kaapelitie 149, Siuntio. Opasteet ovat paikoillaan lauantaina 18.9.2021 viimeistään 

klo 10.  



 

 

Pysäköinti on kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä ja se on maksuton.  

 

Järjestäjien antamia ajo-ohjeita on noudatettava. Liikenne ohjataan 

kilpailukeskukseen liikennemerkkien mukaisesti oheisen kuvan osoittamalla 

tavalla. Alueella olevaa yksisuuntaista liikennettä on ehdottomasti 

noudatettava, sillä kaapelitehtaalla työskennellään vuorotyössä myös 

viikonlopun aikana. 

KARTTA 

Tulostekartta 8/2021 muovisuojuksessa, kartoittaja Caj Snickars. Mittakaava 

1:10000 (1:7500 sarjoissa H/D50-85 ja H/D10-12), käyräväli 5 metriä. Kilpailukartta 

on nähtävillä lähdöissä ja viestissä vaihtoalueella. 

 

 

 



 

KILPAILUMAASTO 

Kilpailualue on pääosin nopeakulkuista maastoa, joka sisältää erillisiä 

avokallioalueita ja näiden välisiä hitaampia osia. Suurimmat korkeuserot ovat noin 40 

metrin luokkaa. Maastossa on jonkin verran polkuja ja metsäautoteitä. 

KIELLETYT ALUEET 

Kielletyt alueet on merkitty kilpailukarttaan kielletyn alueen merkillä. Jos kielletyn 

alueen reunassa on yhtenäinen viiva, niin maastossa on vastaavalla kohdalla 

yhtenäinen kielletyn alueen nauha. Tonttialueet ovat suunnistuksen lajisääntöjen 

mukaisesti kiellettyjä alueita. Maastossa on lisäksi kiellettyinä alueina taimikoita sekä 

peltoja.  

Viestiliigaradat menevät alikulun kautta tien 51 (Rannikkotie) pohjoispuolelle. Tielle 

sekä sen reuna-alueille meno on ehdottomasti kielletty.  

EMIT-LEIMAUSJÄRJESTELMÄ 

Kilpailija tarkistaa oman emit-numeronsa lähtöluettelosta. Jos numero ei ole oikea, 

on siitä ilmoitettava infoon. Vuokraleimasimen saa lunastaa infosta. 

Vuokraleimasimen hinta on 5 €. Kadonneesta kortista veloitetaan 80 €. Kilpailija on 

itse vastuussa emit-korttinsa toimivuudesta. 

Emit-tarkistuspiste on kilpailukeskuksessa. 

KILPAILUAIKATAULU 

Kilpailukeskuksen info aukeaa klo 11. 

Kansallisen keskimatkan kilpailun ensimmäiset lähdöt ovat klo 13.00. 

Viestiliigan kilpailussa naisten lähtö on klo 18 ja miesten lähtö kilpailukutsusta 

poiketen jo klo 19.30. 

 

 

 

 

 

 

 



 

KILPAILUKESKUS 

 

INFO 

Kilpailukeskuksessa on infopiste, jossa hoidetaan näissä kilpailuohjeissa kerrotut 

asiat. Maksut toivotaan suoritettavan kortilla tai MobilePay:llä.  

PUKEUTUMINEN, PESU JA WC 

Erillistä pukeutumistilaa ja pesumahdollisuutta ei ole kilpailukeskuksessa 

koronarajoitusten takia. Kilpailukeskuksessa ja viestin vaihtoalueella on bajamajoja. 

ENSIAPU 

Ensiapupiste sijaitsee kilpailukeskuksessa. Ensiapupisteen sijainti on merkitty 

kilpailukeskuskarttaan sekä opastettu kyltein kilpailukeskuksessa.  Hätätilanteissa 

yhteys suoraan hätäkeskukseen 112. 

  



 

PALKINTOJENJAKO 

Kansallisen keskimatkan sarjoissa H/D 21, 20, 18, 16 jaetaan voittajille Str-8:n 

lahjoittamat palkinnot. Lasten sarjoissa H/D 12, 12TR, 10RR palkitaan kaikki. 

Sarjoissa H/D50 palkitaan voittajat Lynxin juhlavuoden merkeissä. Muiden 

osanottajien kesken arvotaan useita palkintoja. Palkinnot saa noutaa infosta. 

Viestiliigan molempien sarjojen 3 parasta seurajoukkuetta palkitaan. Palkintojenjako 

alkaa mahdollisimman pian palkittavien selvittyä. Palkittavien joukkueiden tulee 

seurata kuulutusta. Joukkueet siirtyvät palkintojenjakoon toimitsijoiden ohjeiden 

mukaisesti. 

KAUPAT 

Kilpailukeskuksessa on Suunnistajan Kauppa ja PekkaSport. 

KAHVILA 

Kilpailukeskuksessa on kahvila ja makkaragrilli. Kahvilassa toivotaan maksut kortilla 

tai MobilePay:llä. Käteismaksut vain kolikoilla ja tasarahalla.   

VESI 

Kilpailukeskuksessa ei ole vesipistettä. Varaa mukaan riittävästi omaa juotavaa. 

TURVALLISUUS 

Avotulen teko sekä kaasu- ja trangia -keittimien käyttö ja tupakointi 

kilpailukeskuksessa on ehdottomasti kielletty. 

Terveysturvallisuus: 

1. Vältä turhaa kontakteja muiden kilpailijoiden kanssa  

2. Tule lähtöalueelle vasta juuri ennen omaa lähtöä  

3. Jos turvavälit eivät pysy, käytä maskia  

4. Maalialueella jaetaan suorituksen päätyttyä maskeja, käytä niitä tai ota omasi!  

5. Maalialueelta on tuloksen saatuaan poistuttava mahdollisimman pian takaisin 

parkkialueelle 

6. Käsidesipulloja on kilpailukeskuksessa, bajamajoissa, lähdöissä ja maalissa. 

Käytä niitä! 

  

 



 

LÖYTÖTAVARAT 

Löytötavaroita voi tiedustella infosta ja kilpailun jälkeen sähköpostilla osoitteesta: 

annamari.tiitola@gmail.com. 

SIISTEYS JA JÄTTEET 

Kaikki jätteet laitetaan keräysastioihin, noudata lajitteluohjeita! Myös maastosta on 

tuotava kaikki jätteet (energiageelipussit ym.) pois. 

Kilpailuohjeita täydennetään ja tarkennetaan tarvittaessa. Lopulliset kilpailuohjeet 

julkaistaan kilpailukeskuksen ilmoitustaululla ja nettisivuilla. 

 

KESKIMATKAN KILPAILUN ERILLISOHJEET 

SARJAT JA MATKAT 

 

  

 

 



 

LÄHTÖJÄRJESTYS 

Kilpailijat voivat valita oman lähtöaikansa lähtöaikalistasta Lynxin www-sivuilla 

(www.lynx.fi) tiistaista 14.9. klo 9 alkaen keskiviikkoon 15.9. klo 21 asti. Tämän 

jälkeen valinnan suorittamatta jättäneet arvotaan lähtölistoihin. Lähtölista on 

nähtävissä kilpailun www-sivulta to 16.9.2021 klo 13.00. 

LÄHDÖT 

Kilpailussa on käytössä kolme lähtöpaikkaa. Kaikkiin lähtöihin on punavalkoinen 

viitoitus. Lähtöihin eroavissa risteyksissä on opasteet. 

Lähtö 1:een on matkaa 3,2 km (hiekka- ja asvalttitietä, viimeiset 400 metriä polkua)  

Lähtö 2:een on matkaa 1,9 km (hiekkatietä, viimeiset 100 metriä metsää) 

Lähtö 3:een on matkaa 1,0 km (hiekkatietä, viimeiset 100 metriä metsää) 

Lähtöviitoituksella voi vastaan tulla kilpailijoita. Yhteistyö kilpailijoiden kanssa on 

luonnollisesti kielletty. Käytä lähtöviitoituksella tien vasenta laitaa. Hiekkatieosuudella 

oikea laita jää näin vapaaksi kilpailijoille ja asvalttitiellä noudatetaan liikennesääntöjä.  

LÄHTÖTOIMINNOT 

• 4 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan 

• 3 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailukortin nollaus 

• 2 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailun mallikartta nähtävillä 

• 1 minuutti ennen lähtöaikaa kilpailija siirtyy oman sarjansa karttaämpärin viereen 

• Lähtöhetkellä kilpailija ottaa kartan. Kilpailija vastaa itse siitä, että ottaa oikean 

kartan. Lähdöissä 1 ja 2 on lyhyt viitoitus K-pisteelle, joka osoitetaan rastilipulla. 

TOIMINTA LÄHTÖPAIKALLA, SARJAT H/D10RR, H/D12TR ja H/D12 

• 4 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan. 

• 3 minuuttia ennen lähtöaikaa kilpailija nollaa Emit-korttinsa. 

• 2 minuuttia ennen lähtöaikaa RR- ja TR-suunnistaja saa kartan ja häntä 

opastetaan. H/D12 mallikartta nähtävillä. 

• 1 minuutti ennen lähtöaikaa RR- ja TR-suunnistaja saa tutkia karttaa ja rataa. 

H/D12-sarjan suunnistaja saa ottaa kartan. Myös sarjojen H/D13- ja H/D14 kilpailijat 

saavat kartan jo 1 minuutti ennen lähtöä. 

Myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat lähdön henkilöstölle, jotka tarkistavat kilpailijan 

tiedot ja nollaavat Emit-kilpailukortin sekä antavat lähtöluvan. 

 

 



 

Rastireitti- (RR-) ja tukireitti- (TR-) sarjojen erillisohjeet 

Rastireittiradoissa karttaan on merkitty viitoitus, jonka varrella rastit ovat. Maastoon 

tämä viitoitus on merkitty yhtenäisellä valkoisella muovinauhalla. Viitoitukselta saa 

poiketa. Rastit ovat mallirastin mukaisia ja rastilipussa on RR1-, RR2- …tunnukset. 

Rastit on leimattava numerojärjestyksessä. 

Tukireittiradan (TR) viitoitus on sama kuin rastireitin viitoitus, jota kilpailija voi käyttää 

tukena suunnistaessaan. Rastit eivät ole viitoituksen varrella. Ne on merkitty 

tavallisin numerotunnuksin. Tarkista rastimääritteistä oikea numerotunnus. 

Jokaisesta virheellisestä tai puuttuvasta leimauksesta RR-sarjalaisen aikaan lisätään 

10 minuuttia / virheellinen rasti, eikä suoritusta hylätä. Tukireitillä (TR) virheellinen 

leimaus johtaa hylkäykseen. 

KILPAILUNUMEROT 

Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita. Ne ovat saatavilla kilpailukeskuksessa infon 

läheisyydessä. Muista omat hakaneulat! Emit-tarkastuslipukkeita saa samasta 

paikasta.  

RASTIT JA RASTIMÄÄRITTEET 

Mallirasti on nähtävänä kilpailukeskuksessa opaspaalun vieressä. Rastimääritteet 

ovat sekä kartassa että irrallisina (paitsi RR-sarjat). Järjestäjän puolesta ei ole 

määritteiden kiinnitystarvikkeita. 

VIIMEINEN RASTI JA MAALI 

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin ja sitä on noudatettava. Kaikilla kansallisen 

kilpailun sarjoilla on yhteinen viimeinen rasti, jossa RR5- ja numerorastikoodit. 

Kilpailija voi leimata kummalla leimasimella tahansa. Kilpailija leimaa emit-korttinsa 

maaliviivalla. Tämän jälkeen hän siirtyy opastuksen mukaisesti emit-kortin 

lukulaitteelle rastileimausten tarkastukseen. Hylkäysehdotuksen tullessa kilpailija 

siirtyy ohjauksen mukaisesti viereiselle itkumuurille, jossa asia käsitellään. 

Maaliin tultuaan kilpailija saa pitää karttansa, mutta karttaa ei saa näyttää lähteville 

kilpailijoille. Kilpailijat siirtyvät mahdollisimman pian maalilta takaisin autoille. 

Keskeyttäneet kilpailijat ilmoittautuvat maalissa. 

Maali sulkeutuu klo 17.00. 

TULOKSET, VÄLIAJAT 

Tulokset löytyvät vain kilpailun tulossivuilta https://www.resultfellows.com/2021/lynx 

https://www.resultfellows.com/2021/lynx


 

  

 

 

 

VIESTILIIGAN FINAALIN ERILLISOHJEET 

SEUROJEN KILPAILUMATERIAALI 

Kilpailumateriaali on noudettavissa seuroittain klo 15.30 alkaen infosta kuittausta 

vastaan. Vain ne seurat, jotka ovat maksaneet kaikki maksunsa, saavat 

kilpailumateriaalin. Suorittamattomat maksut voi maksaa infossa. 

Kilpailumateriaaliin kuuluu mm. kilpailunumerot, emit-tarkistuslipukkeet sekä 

mahdolliset vuokra-emit-kortit. Kilpailunumeroita ei kerätä pois. Seuran edustaja 

kuittaa vuokratut kilpailukortit saaduiksi seuramateriaalin yhteydessä. Palauttamatta 

jätetystä kortista laskutetaan seuralta 80 € / kortti. 

Huom! Seuramateriaali ei sisällä hakaneuloja. 

LÄHTÖ JA K-PISTE, VIITOITUKSET 

Viestin lähtö on kilpailukeskuksessa. Viitoituksen pituus lähdöstä ja vaihdosta K-

pisteelle on noin 400 m. Viitoitus viimeiseltä rastilta vaihtoon/maaliin on noin 150 m. 

RASTIT, RASTIMÄÄRITTEET JA -KOODIT 

Rastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin. Rasteilla ei ole heijastimia 

ja niitä on maastossa paikoitellen lähekkäin. Muista tarkistaa koodi! Online-rasteja on 

käytössä kaikilla osuuksilla.  

Rastimääritteet on painettu karttaan, Lisäksi rastikoodi on painettu rastin 

järjestysnumeron perään.  

  



 

RADAT JA OSUUDET 

Osuuspituuksiin sisältyy viitoituksia noin 550 m. Hajonnat kaikilla osuuksilla. 

Alla alustavat osuuspituudet ja arvioidut osuusajat. Aurinko laskee 18.9.2021 klo 

19.35, eli naisten ankkuriosuudella saattaa alkaa jo hämärtää.  

Osuus  Matka  Osuusaika  Arvioitu vaihtoaika 

D21/1   5,5-5,6 km 37 min   18.37 

D21/2   5,5-5,6 km 37 min   19.14 

D21/3   5,5-5,6 km 37 min   19.51 

H21/1   7,7-7,8 km 42 min   20.12 

H21/2   7,7-7,8 km 44 min   20.56 

H21/3   8,3-8,4 km 50 min   21.46  

KILPAILUNUMEROT 

Kaikilla osuuksilla käytetään kilpailunumeroita. Numero on kiinnitettävä selvästi 

paidan rintamukseen. Omat hakaneulat. Joukkueiden numerointi on pääosin 

Viestiliigan pistetilanteen mukainen. Joukkuenumeroa, osuusnumeroa tai 

yritystunnuksia ei saa taittaa piiloon.  

EMIT-KORTIT 

Kilpailussa käytetään elektronista emit-leimausjärjestelmää. Tarkistuslipukkeet 

jaetaan seuran materiaalipussissa. Kirjoita tarkistuslipukkeeseen joukkueen numero, 

osuus ja emit-kortin numero. Vaihtokarsinaan siirryttäessä emit-kortit nollataan. 

Joukkueen juoksijoiden tulee käyttää eri emit-kortteja. 

Jos oma emit-kortti todetaan toimimattomaksi vaihtoon mentäessä, järjestäjät 

antavat toimivan kortin lainaksi.  

JUOKSUJÄRJESTYKSET 

Juoksujärjestys tulee ilmoittaa IRMAssa 

Juoksujärjestykset ja juoksijoiden emit-numerot on jätettävä IRMA-palveluun 

perjantaina 17.9. klo 21 mennessä. Ilmoitettua juoksujärjestystä voi muuttaa 

takarajan jälkeen ainoastaan lääkärintodistuksella ja valvojan hyväksynnällä. 

Muutosilmoitukset infoon kaksi tuntia ennen viestin lähtöä.  

 

 

https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/competition/view?id=25344&pageuuid=1b3319ca-4bc7-4948-bd4a-26795e79b261


 

LÄHTÖLUETTELO 

Lähtöluettelo on nähtävillä kilpailun internetsivuilla lauantaina. 

LÄHTÖ 

Kilpailu alkaa yhteislähdöllä, klo 18.00 D21 ja klo 19.30 H21. Huom! Kilpailukutsusta 

poiketen H21 lähtöaikaa on aikaistettu puolella tunnilla. Ensimmäisen osuuden 

kilpailijoiden emit-korttien nollaus alkaa 30 min ennen lähtöä ja päättyy 10 min ennen 

lähtöä. Sisäänlukuun tullaan kasvomaski päällä. Maskin saa poistaa 

verryttelyalueelle siirryttäessä. 

Nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtöalueen ja K-pisteen väliselle alueelle. 

Omalle lähtöpaikalle mennään kuuluttajan ohjeiden mukaan. Kilpailijat asettuvat 

riveihin, joissa kussakin on 10 suunnistajaa. Numerointi on rivin reunassa. Kartat 

jaetaan kilpailijoille käteen 2 minuuttia ennen lähtöä. Lähtijän tulee tarkistaa, että 

hänen kartassaan on oikea kilpailu- ja osuusnumero. Karttaa ei saa avata ennen 

lähtöä. Lähtö tapahtuu kuuluttajan ohjeiden mukaan. Lähtömerkkinä toimii 

kuuluttajan sanoma ”AJA”. Lähtö videoidaan. Varaslähdön ottanut joukkue hylätään. 

JUOMAPAIKKA 

Maastossa ei ole juomapaikkaa. 

VAIHTO 

Nollaukseen tullaan kasvomaski päällä. Maskin saa poistaa verryttelyalueelle 

siirryttäessä. 

Vaihtoon saavutaan saman viimeisen rastin kautta kaikilla osuuksilla, katso 

kilpailukeskuskartta. Viimeiseltä rastilta juostaan viitoitusta pitkin opasteiden 

mukaiseen vaihtokarsinaan. Kartat kerätään D-sarjassa kaikilta ja H-sarjassa 

ensimmäisen osuuden juoksijoilta. Kaikilla osuuksilla suoritetaan vaihto-

/maalileimaus. Vaihto tapahtuu koskettamalla seuraavan osuuden juoksijaa. 

Seuraavan osuuden juoksija ottaa itse oman karttansa karttatelineeltä. Tarkista, että 

otat oikean joukkueen ja oikean osuuden kartan! Väärällä kartalla suunnistanut 

joukkue hylätään. 

Jos joku on ottanut joukkueesi kartan, ilmoita siitä toimitsijalle. Varakarttapaikasta 

karttatelineen vierestä saat varakartan. Varakartan hakemiseen kulunutta aikaa ei 

hyvitetä. Vaihtoon tullut kilpailija poistuu vaihdon jälkeen leimantarkastukseen. Jos 

leimaustiedot ovat oikein, niin kilpailija pääsee ulos vaihtoalueelta. Jos 

leimaustiedoissa on jotain virheitä, ohjataan kilpailija ns. itkumuurille (ohjeet 

jäljempänä). Viestinomainen vaihto lopetetaan noin 10 min voittajien maaliin tulon 



 

jälkeen, minkä jälkeen vaihtoon tulevat joukkueet ohjataan suoraan leimojen 

tarkistukseen. 

MAALI 

Viimeiseltä rastilta juostaan viitoitusta pitkin opasteiden mukaiseen maalikarsinaan. 

Sijoille 1–20 sijoittuvien joukkueiden maaliintulojärjestyksen ratkaisee maalituomari. 

Sijoitus ratkeaa maaliviivalla. Maaliviivan jälkeen sijaitsevassa maalipisteessä 

suoritetaan leimaus, josta otetaan joukkueen maaliintuloaika. 

Sijoittuminen sijoille 21– ratkaistaan maalileimausajan perusteella (viestinomaisesti 

maaliin tulleet). Maaliintulon jälkeen kilpailija jatkaa leimantarkastukseen. 

UUSINTALÄHTÖ OSUUKSILLE 2.-3. 

Uusintalähdössä lähtevien kilpailijoiden tulee nollata kilpailukorttinsa vaihtoalueelle 

mennessä. Vaihto suljetaan, kun 25 ensimmäistä joukkuetta on lähtenyt 

ankkuriosuudelle, minkä jälkeen uusintalähtö on 10 minuutin kuluttua kuuluttajan 

ohjeiden mukaisesti. 

ITKUMUURI 

Jos leimauksissa todetaan olevan epäselvyyksiä, toimitsija tekee hylkäysesityksen, 

joka selvitetään välittömästi itkumuurilla. Jos suoritus todetaan virheelliseksi 

puuttuvan tai virheellisen rastileiman tai väärän leimausjärjestyksen takia, 

vahvistetaan hylkäys. 

KESKEYTTÄMISET JA HYLKÄYKSET 

Keskeyttäneiden kilpailijoiden tulee saapua normaalisti vaihtoon/maaliin. Vaihto 

tapahtuu kuten muillakin kilpailijoilla. Keskeyttänyt kilpailija ilmoittaa 

leimantarkistuksessa keskeyttäneensä. Jos kilpailija tulee (pakottavasta syystä) 

keskeyttäneenä/loukkaantuneena vaihdon/maalin ohi, hänen tulee ilmoittautua 

leimantarkistusteltassa. 

Hylätty tai keskeyttänyt joukkue saa jatkaa viestiä aina maaliin asti. Jos hylätty tai 

keskeyttänyt joukkue on kuitenkin vähemmän kuin puoli tuntia jäljessä johtavaa 

joukkuetta, joukkueen viestin jatkamista viivytetään ja seuraava vielä lähtemätön 

viestinviejä päästetään lähtemään osuudelleen vasta, kun kärjen vaihdosta on 

kulunut puoli tuntia. Edellä mainitun joukkueen seuraavan osuuden kartta poistetaan 

karttatelineestä ja sen tilalle laitetaan joukkueen kilpailu- ja osuusnumerolla 

varustettu punainen lomake. Lähtevä kilpailija ottaa lomakkeen karttatelineestä ja vie 

sen varakarttapisteelle. Varakarttapisteellä hänelle annetaan kartta ja lähtölupa, kun 

puoli tuntia kärjen vaihdosta on kulunut. 

GPS-SEURANTA 



 

Kaikilla osuuksilla GPS-seuranta. GPS-seurantaan valittu joukkue, joka kieltäytyy 

kantamasta seurantalaitetta, suljetaan kilpailusta. Kantoliivi on noudettavissa GPS-

teltasta. Kilpailunumero on esitettävä liiviä noudettaessa. GPS-seurantalaite 

asennetaan kilpailijalle GPS-teltassa ennen siirtymistä vaihtoalueelle. 

Suorituksen jälkeen laitteet kerätään pois leimantarkistuspisteestä poistuttaessa. 

GPS-seurantalaitteen saavat ne joukkueet, jotka ilmoitetaan kilpailun internetsivuilla 

(www.lynx.fi) kilpailuviikolla ja kilpailukeskuksen ilmoitustaululla. Lopuille osuuksille 

voidaan lisätä tarpeen mukaan seurattavia joukkueita. Lisätyt joukkueet ilmoitetaan 

kuuluttamalla ja sisäänkirjautumisteltassa. Järjestäjällä on oikeus tarvittaessa 

vaihtaa GPS-seurattavia joukkueita kilpailun aikana. 

NETTI-TV-LÄHETYS 

Kilpailu televisioidaan IS-TV:n sekä Ruudun kautta. Lähetyksen seuraaminen omista 

mobiililaitteista on ehdottomasti kielletty sekä kilpailijoille että huoltajille! 

KARTTOJEN PALAUTUS JA REITTIHÄRVELI 

Kilpailukartat palautetaan juoksijoille H21-sarjan uusintalähdön jälkeen ja kuulutus 

ilmoittaa siitä. Juoksijoita pyydetään piirtämään reittinsä reittihärveliin. 

Turvallista ja nautinnollista suunnistusta kaikille! 

Lynx 

  

 


