
 

 
Ungdomsserietävling US-6, tisdagen 30.8.2022, i Hanikka, Esbo 

Nuorisosarjasuunnistus US-6, tiistaina 30.8.2022, Hanikka, Espoo 
  
 

TÄVLINGSDIREKTIV / KILPAILUOHJEET 
 
Tävlingsledare / Kilpailunjohtaja: Aada Koskilaakso, 0503388921 
Banläggare / Ratamestari: Jori Arrakoski 
 
Tävlingscentral: Hanikka konditionsbana, Esbo. 
Kilpailukeskus: Hanikan kuntorata, Espoo. 
  
Vägvisning och parkering: Parkerings adress är Sommarövägen 9, Esbo. Vägvisning från Sommarövägen 
bedvid parkeringen. Parkeringen ligger i direkt närhet av tävlingscentralen. 

Opastus ja pysäköinti: Pysäköinti sijaitsee osoitteessa Suvisaarentie 9, Espoo. Opastus Suvisaarentieltä, 
pysäköinnin kohdalta. Kilpailukeskus on pysäköintipaikan välittömässä läheisyydessä. 
 
Start: Avstånd (snitsel) till start ca 600 m. Första start kl.18.15. Namnupprop 5 minuter före starttiden, varvid de 
tävlande kan bekanta sig med modellkartan. Alla klasser får kartan 1 min före start. Deltagare i RR-klasserna får 
handledning vid start. 

Lähtö: Matka lähtöön noin 600 m (lähtöön viitoitus). Ensimmäinen lähtö on klo 18.15. Nimien kuulutus 5 min ennen 
lähtöaikaa. Kaikki sarjat saavat kartan 1 min ennen lähtöä. RR-sarjaan osallistuvat saavat ohjausta lähdössä.  
 
Banlängder / Ratapituudet: 
H 18 3,9 km 
D 18 3,4 km  
H 16 3,9 km 
D 16 3,4 km 
H 14  2,8 km 
D 14 2,6 km 
H/D 13 2,4 km 
H/D 12 2,2 km 
H/D 12TR 1,3 km 
H/D 10 2,1 km 
H/D 8-10RR 1,6 / 2,1 km 
SK 2 2,1 km 
SKTR 1,3 km 
SKRR 1,6 / 2,1 km 
 

Starttider: Publiceras på OK 77:s hemsida: https://www.ok77.fi/sv/nuorisosarjasuunnistus 
Lähtöajat: Julkaistaan OK 77:n kotisivuilla: https://www.ok77.fi/fi/nuorisosarjasuunnistus 
 
Karta: Utskriftskarta (A5) i kartfodral. Skala: 1:10 000, förutom RR och TR klasserna 1:5000. Ekvidistans 5 m.  

Kartta: Tulostekartta (A5) muovikotelossa. Mittakaava 1:10 000, paitsi RR- ja TR-sarjoissa 1:5000. 5 m käyräväli.  
 
Kontrollangivelser: Kontrollangivelserna är tryckta på kartan.  
Rastimääritteet: Rastimääritteet on painettu karttaan. 
  
Kontroller, snitsel, och stämpling: Emit-stämpling, ingen Emit-kontrollapp. RR-kontrollerna och stämplarna 
utmärkta med beteckningen RR. Övriga kontroller med kodnummer. KOLLA KODEN. Obs: Sista kontrollen är 

https://www.ok77.fi/sv/nuorisosarjasuunnistus
https://www.ok77.fi/fi/nuorisosarjasuunnistus


 

gemensam för alla klasser inklusive RR. Sista kontrollen har både kodnummer och RR-kod. RR-snitsel märkt i 
terrängen med vit band. Snitsel från sista kontrollen till mål. 

Rastit, viitoitus ja leimaus: Emit-leimaus, ei Emit-tarkistuslipukkeita. RR-rastit ja leimasimet merkitty RR-
tunnuksella. Muut rastit koodinumerolla. TARKISTA KOODI. Huom! Viimeinen rasti on yhteinen kaikille 
sarjoille mukaan lukien RR-rata. Viimeisellä rastilla on sekä koodinumero että RR-koodi. RR-viitoitus on merkitty 
metsään valkoisella nauhalla. Viitoitus viimeiseltä rastilta maaliin. 
 
Mål: Emit-stämpling vid målgång. Målet är vid tävlingscentralen. Kartorna samlas inte in vid målet. Enligt 
reglerna får de tävlande inte visa tävlingskartan och banan till övriga tävlande eller ledare/föräldrar före den sista 
starttiden. 

Maali: Emit-leimaus maaliviivalla. Maali on kilpailukeskuksessa. Karttoja ei kerätä pois maalissa. Suunnistuksen 
lajisääntöjen mukaan kilpailijat eivät saa näyttää kilpailukarttaa ja rataa muille kilpailijoille eikä huoltajille ennen 
viimeistä lähtöaikaa.  
  
Terräng: Terrängen är lättlöpbart friluftsområde där det finns rikligt med stigar och konditionsleder. Alla otydliga 
stigar är inte utmärkta på kartan.  

Maasto: Maasto on hyväkulkuista ulkoilualuetta sisältäen runsaasti ulkoilureittejä ja polkuja. Maastossa saattaa 
olla myös karttaan merkitsemättömiä epäselviä polkuja. 
 
Förbjudna områden: Gårdar och separat markerade områden är förbjudna områden. Överträde på förbjudna 
områden leder till diskvalificering. 

Kielletyt alueet: Piha-alueet ja muut kielletyn alueen merkillä olevat alueet ovat kiellettyjä alueita. Kielletyn 
alueen läpi meneminen johtaa hylkäykseen. 
 

Resultat: Resultaten publiceras på OK 77:s hemsida: https://www.ok77.fi/sv/nuorisosarjasuunnistus  
I RR-klasserna ges 10 minuter tilläggstid för saknad stämpel. 

Tulokset: Tulokset julkaistaan OK 77:n kotisivuilla: https://www.ok77.fi/fi/nuorisosarjasuunnistus.  
RR-sarjoissa annetaan 10 min lisäaikaa kustakin puuttuvasta leimasta. 
 
Första hjälp: Första hjälpen utrustning i infon vid tävlingscentralen. 
Ensiapu: Ensiaputarvikkeet saatavilla kilpailukeskuksen infossa. 
  
Korrigeringar: Alla ändringar såsom byte av EMIT-nummer, klassbyte, etc. bör göras före kl 18.00.  
Korjaukset: Kaikki korjaukset kuten EMIT-numeron muutokset, sarjan vaihdot jne. tulee tehdä ennen klo 18.00. 
 
  

Lycka till!   Onnea matkaan! 
  

 
OK 77 

https://www.ok77.fi/sv/nuorisosarjasuunnistus
https://www.ok77.fi/fi/nuorisosarjasuunnistus

