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Järjestäjät 

 

Kilpailunjohtaja  Anna Jacobson (+358 45 347 4770) 
Varakilpailunjohtaja   Jan Biström 
Ratamestarit   Åke Jacobson (Preo 1), Marko Määttälä (TempO, PreO 2) 
Tulokset   Jouni Junkkaala 
Valvojat   Marko Määttälä (PreO 1), Anna & Åke Jacobson (TempO, PreO 2)  
Jury    Owe Fredholm (SWE), Hannu Niemi (FIN), Jana Kostova (CZE) 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: Anna Jacobson, fintrailo2015@ok77.fi 

Kotisivu: www.ok77.fi/FinTrailO2015 
Facebook: https://www.facebook.com/FinTrailO2015 
Instagram: https://instagram.com/FinTrailO2015/ 

 

Ohjelma 

Lauantai 2.5. 9:00 Tarkkuussuunnistusopastus Hanikka, Espoo 
09:30 
11:15 

PreO 1 ensimmäinen lähtö 
TempO ensimmäinen lähtö 
suoraan PreO-maalista 

Hanikka, Espoo 

 13:00 TempO-jatko ja A-sarjan 
TempO ensimmäinen lähtö 

Puolarmaari, Espoo 

Sunnuntai 3.5. 10:00 PreO 2 ensimmäinen lähtö Haukilahti, Espoo 
 

 

Kilpailupaikat 

PreO 1, Lauantai: Hanikka, Espoo. N 60 * 07’ 45’’, E 24* 41’ 28’’ Pysäköinnin osoite: Suvisaarentie 3, 
Espoo. Opastus Suvisaarentieltä, Espoo.  

Sisätilat, wc (myös inva-wc), kahvila.  

TempO, Lauantai: Puolarmaari, Espoo. N 60* 10’ 38’’, E 24* 41’ 49’’ Osoite: Kylänvanhimmanpiha 7, 
Espoo. Opastus Puolarmetsäntieltä. Rajalliset sisätilat, wc. Lähin inva-wc Puolarmaarin sairaalassa, 
Puolarinportti 1. Maalin jälkeen karanteeni (ei pakollinen A-sarjalaisille) sisätiloissa, joissa wc ja kahvila, sekä 
yleisörasti ja tulospalvelu. Espoon Suunnan majalta (lähtö) on varustekuljetus karanteeniin.  

PreO 2, Sunnuntai: Haukilahden koulu, Espoo. N 60* 09’ 57’’, E 24* 45’ 59’’ Osoite: Haukilahden koulu, 
Koulutanhua 3, Espoo. Opastus Lohitieltä. Sisätilat ja inva-wc. Kahvila.  
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Kielletyt alueet 

Kaikki alla olevat kielletyt alueet ovat kiellettyjä E-sarjaan osallistuville jokaisen kilpailun alkuun asti (autolla 
saa ajaa kilpailupaikalle).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarjat  

Elite-sarjan kaksi kilpailua ovat osa epävirallista Eurooppa-Cupia. A-sarjan radat ovat helpompia kuin E:n, ja 
niissä on vähemmän rasteja. 

E-sarjan TempO alkaa Hanikassa (3 asemaa) ja jatkuu Puolarmaarissa (5 asemaa). A-sarjan TempO 

käydään vain Puolarmaarissa (5 asemaa).  

Jos et ole maksanut osallistumismaksua etukäteen, se tulee maksaa kilpailuun saapuessa. Huomioi, että 
meillä voi maksaa vain käteisellä.  

Kahvila 

Kilpailuissa on paikalla kahvila, joka myy kahvia ja pikkusyötävää. Kahvilassa voi maksaa vain käteisellä. 
Aukioloajat: 

Hanikka, lauantai 9:00-14:00 
Puolarmaari, lauantai 14:00-19:00 HUOM: Jos haluat syödä tai juoda jotain TempO-kisan alun ja jatkon 
välissä, käytä kahvilaa Hanikassa. Puolarmaarin kahvila on TempOn maalissa.  
Haukilahti, sunnuntai 09:00-15:00 
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Kilpailusäännöt  

Kilpailuissa käytetään Competition Rules for IOF Trail Orienteering Events (valid from 1 January 2015). 
Säännöt löytyvät IOF:n kotisivulta www.orienteering.org.  

Kilpailun nollarastit (zero) pystyy ratkaisemaan kartanluvulla. 

Valitusten aikaraja on 10 min sen jälkeen kun viralliset tulokset on julkaistu kilpailukeskuksessa. Protestit on 
tehtävä kirjallisesti ja annettava juryn jäsenelle viimeistään 15 min sen jälkeen kun järjestäjä on ilmoittanut 
päätöksestään valituksen suhteen. Protestimaksu 50 euroa maksetaan kilpailun valvojalle, joka palauttaa 
summan, jos jury hyväksyy protestin. Jos protestin on allekirjoittanut useampi kilpailija, heidän tulee kaikkien 
maksaa protestimaksu.  

  

Ratatiedot 

PreO 1 

Hanikka, Elite: 2 km, 24 rastia, max-aika 120 minuuttia (kilpailijoille joilla on paralympiatodistus 132 min), 
nousu 40 m. HUOM: Poikkeus säännöistä: Kilpailijoilla on 3 min / km mutta vain 2.5 min / rasti. Paralympia-
kilpailijoilla aika on laskettu normaalisti (3 min / rasti).  

Hanikka, A-sarja: 2 km, 19 rastia, max time 120 minuuttia (kilpailijoille joilla on paralympiatodistus 130 min) 
nousu 40 m. Myös A-sarjassa voi olla nollarasteja (zero). 

Aikarastilla on viisi lippua ja kaksi tehtävää. Aikarasti on heti maalin jälkeen. Vastaukset tulee antaa ääneen 
selkeästi käyttäen aakkosia Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo. Jos et pysty ääntämään vastausta, näytä 
kirjainta kartalla. Maksimiaika on 60 sekuntia. Väärästä vastauksesta lisätään ylimääräiset 60 sekuntia. 
Rastilla ei ole zero-vaihtoehtoa.  

Kartta 1:4000, käyräväli 5 m. Alkperäinen kartta 1:10 000, suunnistuskartta (ISOM), kartoittaja Matti 
Toivonen. Åke Jacobson on muokannut kartan tarkkuussuunnistuskäyttöä varten. 

PreO 1 pidetään avoimessa kalliomaastossa, jossa on hyvä näkyvyys. Tiet sopivat hyvin pyörätuoleille. 

Tehtävät saa ratkaistua tarkalla kartanluvulla.  

 

Erityisohjeet, PreO 1:  

Matkalla lähtöön kuljetaan autotien reunaa. Autot ajavat yleensä lujaa tällä tiellä, joten ole varovainen.  

Kilpailijat saavat liikkua radalla vain mustilla teillä (kuntorata). Poikkeus: Eliittiradan rastilla 3 saa ylittää 
ruskean tien, kuten näytetty sekä kartassa että maastossa. Huomioi, että tiellä on liikennettä. Kielletyt tiet on 
merkitty karttaan näin: punainen viiva molemmilla puolilla tietä tarkoittaa, että sitä edemmäksi ei saa mennä.  
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Radalla on yksi alamäki, joka on merkitty karttaan ja maastoon yksisuuntaisena. Mäkeä ei saa kiivetä 
takaisin ylöspäin. Paikan läheisyydessä tulee olemaan toimitsijoita. 

Eliittisarjan rastilla 10 ja A-sarjan rastilla 7 käytetään tuplalippuja, eli kahta rastilippua päällekkäin, jotta 
rastiliput näkyisivät paremmin.  

Maastossa tulee olemaan paljon lenkkeilijöitä, kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Vaikka heitä on varoitettu kilpailusta, 
olkaa silti varovaisia.  

Kartat ovat muovikotelossa ja kilpailukortit ovat vedenkestäviä. HUOMIOI että eliittisarjan kilpailijoilla 

tulee olla mukanaan PreO 1:ssä kaksi (2) PreO-korttia ja yksi TempO-kortti (kaksiosainen). 
Ensimmäinen PreO-kortti kerätään rastin 14 jälkeen.  

Zero-vastaukset leimataan tyhjälle riville kilpailukortissa. 

Metsässä on kyykäärmeitä, mutta ne liikkuvat harvemmin tiellä. On erittäin epätodennäköistä, että ne 
purisivat ketään, mutta jos niin käy, ota välittömästi yhteyttä toimitsijoihin. 

TempO:  

Eliitti-sarja: Kahdeksan asemaa, joissa jokaisella neljä tehtävää. Max-aika on 120 sekuntia per asema. 
Radan alku (3 asemaa) suoritetaan Hanikassa suoraan PreO-radan perään ilman mahdollisuutta käydä 
välissä kilpailukeskuksessa. Näiden asemine jälkeen kilpailijat siirtyvät autoilla suoraan Puolamaariin, jossa 
on viisi asemaa. Maaliintulijoille järjestetään Puolarmaarissa karanteenialue, jossa on wc, kahvila ja 
yleisörasti, kunnes viimeiset kilpailijat ovat siirtyneet lähtöalueelle.  

A-sarja: Viisi asemaa Puolarmaarissa. Max-aika on 120 sekuntia per asema. Myös A-sarjassa voi olla 
nollarasteja (zero). Virheestä tulee 30 sekunnin lisäaika. 

Asemalla on kuusi lippua ja neljä tehtävää. Vastaukset tulee antaa ääneen selkeästi käyttäen aakkosia Alfa, 
Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Zero. Jos et pysty ääntämään vastausta, näytä kirjainta kartalla.  

Kartta 1:3000, käyräväli 2 m. Sprinttikartta (ISSOM). Alkuperäinen kartta 1:10 000, kartoittaja Matti Toivonen. 
Pentti Koponen ja Marko Määttälä ovat muokanneet karttaa tarkkuussuunnistuskäyttöä varten. 

TempO pidetään osin pienipiirteisessä metsämaastossa (Hanikka) ja osin avoimemmassa metsä- ja 

puistomaastossa (Puolarmaari).  

HUOMIOI että kilpailijoiden tulee siirtyä Hanikasta Puolarmaariin mahdollisimman nopeasti. 

PreO 2:  

Haukilahti, Espoo, Elite: 0,6 km, 32 rastia, max-aika 114 minuuttia, (kilpailijoille joilla on paralympiatodistus  
135 min), nousu 5 m. A-sarja: 0,6 km, 20 rastia, max-aika 78 min, (kilpailijoille joilla on paralympiatodistus 95 
min), total climb 5 m. Myös A-sarjassa voi olla nollarasteja (zero). 

Aikarastilla on viisi lippua ja kaksi tehtävää. Aikarasti on heti maalin jälkeen. Vastaukset tulee antaa ääneen 
selkeästi käyttäen aakkosia Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo. Jos et pysty ääntämään vastausta, näytä 
kirjainta kartalla. Maksimiaika on 60 sekuntia. Väärästä vastauksesta lisätään ylimääräiset 60 sekuntia. 
Rastilla ei ole zero-vaihtoehtoa.  

Kartta 1:3000, käyräväli 2,5 m. Sprinttikartta (ISSOM). Alkuperäinen kartta 1:10 000, kartoittaja Matti 
Toivonen. Pentti Koponen ja Marko Määttälä ovat muokanneet karttaa tarkkuussuunnistuskäyttöä varten. 
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PreO 2 järjestetään erittäin pienipiirteisellä alueella, jossa on paljon jyrkänteitä ja kiviä. Jotta  

pienelle alueelle saa mahtumaan 32 rastia, kartan mittakaava on 1:3000.  

Radalla on yksi alamäki, joka on merkitty karttaan ja maastoon yksisuuntaisena. Mäkeä ei saa kiivetä 
takaisin ylöspäin. Paikan läheisyydessä tulee olemaan toimitsijoita. 

Maastossa tulee olemaan paljon lenkkeilijöitä, kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Vaikka heitä on varoitettu kilpailusta, 
olkaa silti varovaisia.  

Kartat ovat muovikotelossa ja kilpailukortit ovat vedenkestäviä. Ensimmäinen kortti kerätään eliittisarjassa 
16. rastin jälkeen. Zero-vastaukset leimataan tyhjälle riville kilpailukortissa.  

Matka lähtöön 

PreO 1: 200 m 

TempO: 0 m (suoraan PreO 1 maalista) 

PreO 2: 950 m 

Numerolaput 

Kaikki E-sarjan kilpailijat käyttävät numerolappuja. 

Tulokset 

Tulokset julkaistaan www.ok77.fi/fintrailo2015 ja www.facebook.com/fintrailo2015.  

Yhteistulokset lasketaan näin:  
 
PreO-kilpailut: Lasketaan pisteet ja sekunnit (aikarastilta). 

TempO: Kokonaisaika muutetaan pisteiksi ja sekunneiksi seuraavasti:  

- Maksimipistemäärä on 32 (8 asemaa, 4 tehtävää joka asemalla). 

- Sitten lasketaan kuinka monta 50 sekunnin jaksoa kilpailijan kokonaisaikaan sisältyy. Jokainen jakso 
vähentää pisteitä yhdellä. Jäljellejäävät sekunnit lasketaan sekunteina.  

Kilpailija, jolla on eniten pisteitä, voittaa. Jos kaksi kilpailijaa päätyy samaan pistemäärään, sekunnit 
ratkaisevat järjestyksen.  

Palkinnot 

Palkinnot jaetaan yhteistulosten perusteella. E-sarjassa kolme parasta saa rahapalkinnon. Kymmenen 
parasta E-sarjassa ja voittaja A-sarjassa palkitaan. Palkintojenjako pidetään välittömästi kun lopputulokset 
ovat selvillä ja protestiaika ohi.  

 

Tervetuloa FinTrailO-viikonloppuun! 

Espoon Suunta & OK 77 


