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US-3, tisdagen 28.5.2019 i Oitans, Esbo 
NS-3, tiistaina 28.5.2019 Oitaalla, Espoo 

 
TÄVLINGSDIREKTIV / KILPAILUOHJEET  
 
Tävlingsledare / Kilpailunjohtaja: Timo Tolkki, 0400 413 027 
Banläggare / Ratamestari: Jouni Junkkaala 
 
Tävlingscentral: Parkering i Oitans friluftcentrets parkeringsplats (Oitansvägen 2, Esbo), varifrån ca 400 
till tävlingscentralen. https://kartat.espoo.fi/IMS/sv?layers=Guidekarta&cp=6680836,25481091&z=0.5 
Kilpailukeskus: Pysäköinti Oittaan ulkoilualueen parkkipaikalla (Oittaantie 2, Espoo), josta noin 400 m 
kilpailukeskukseen. https://kartat.espoo.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6680850,25481103&z=0.5 
 
Vägvisning: Vägvisning från Gunnarsvägens (väg 11337) och Oitanvägens korsning.  
Opastus: Opastus Kunnarlantien (tie 11337) ja Oittaantien risteyksestä. 
 
OBS nyhet i alla klasser: Emit-kortet registreras till resultatsystemet vid start. Efteranmälan direkt i 
starten och starttider från ca 18.45. 
HUOM uutuus kaikissa sarjoissa: Emit-kortti rekisteröidään tulosjärjestelmään lähdössä. Jälki-
ilmoittautuminen suoraan lähdössä ja lähtöajat noin 18.45 alkaen. 
 
Korrigeringar: Alla ändringar såsom byte av EMIT-nummer, klassbyte, etc görs i samband med EMIT-
registreringen 5 minuter före start. 
Korjaukset: Kaikki korjaukset kuten EMIT-numeron muutokset, sarjan vaihdot jne. tehdään EMIT-
rekisteröinnin yhteydessä 5 minuuttia ennen lähtöä. 
 
Start (Skärmskoj): Avstånd till start ca 200 m. Klasserna Skärmskoj RR (SKRR), SKTR och Skärmskoj 
nivå 2 (SK2) kan starta mellan kl. 17.45 och 18.45. Starten sker genom att anmäla sig till 
startfunktionären och Emit-kortets registrering. Vid starten finns startfunktionärer för 
Skärmskojdeltagarna. 
Lähtö (Rastiralli): Matkaa lähtöön noin 200 m. Rastiralli-sarjoihin RR (SKRR), SKTR ja Rastiralli taso 2 
(SK2) osallistujat voivat lähteä klo 17.45–18.45 välisenä aikana. Lähtö tapahtuu ilmoittautumalla 
lähtötoimitsijalle ja Emit-kortin rekisteröintiin. Lähdössä on toimitsijoita, jotka opastavat Rastirallin 
osallistujia. 
 
Start (tävlingsklasserna): Avstånd till start ca 200 m. Första start i tävlingsklasserna kl.18.15. 
Namnupprop 5 minuter före starttiden. Deltagare i RR-klasserna får handledning vid start. 
Lähtö (kilpasarjat): Matkaa lähtöön noin 200 m. Kilpasarjojen ensimmäinen lähtö on klo 18.15. Nimien 
kuulutus 5 min ennen lähtöaikaa. RR-sarjaan osallistuvat saavat ohjausta lähdössä. 
 

5 min Namnupprop. 
Emit-kortets registrering till resultatsystemet 

Nimien kuulutus 
Emit-kortin rekisteröinti tulospalveluun 

4 min - - 

3 min Modellkartan som har K-punkten utritad. Mallikartta, johon on merkitty K-piste. 

2 min RR-orienteraren får kartan 
och blir instruerad 

- RR-suunnistaja saa 
kartan ja opastusta 

- 

1 min RR-orienteraren bekantar 
sig med kartan och banan. 

Övriga klasser 
får kartan. 

RR-suunnistaja tutustuu 
karttaan ja rataan. 

Muut sarjat 
saavat kartan. 

0 min Emit nollning, som startar tidtagningen. Emit-nollaus, joka käynnistää ajanoton. 

https://kartat.espoo.fi/IMS/sv?layers=Guidekarta&cp=6680836,25481091&z=0.5
https://kartat.espoo.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6680850,25481103&z=0.5


 
 
Karta, kontrollangivelser: Utskriftskarta i kartfodral. Skala 1:10000. 5 m ekvidistans. Kartans storlek: 
RR/TR A6, övriga klasser A4. Kontrollangivelserna är tryckta på kartan. 
Kartta, rastimääritteet: Tulostekartta muovikotelossa. Mittakaava 1:10000. 5 m käyräväli. Kartan koko: 
RR/TR A6, muut sarjat A4. Rastimääritteet on painettu karttaan. 
 
Banlängder / Ratapituudet: 

H/D 18 
H/D 16 
H/D 14 
H/D 13 
H/D 12 
H/D 12TR 

4,0 km 
3,6 km 
2,4 km 
2,2 km 
1,9 km 
1,2 km 

H/D 10 
H/D 8RR/10RR 
 
SK2 
SKTR 
SKRR 

1,5 km 
1,3 / x,x km 
 
1,9 km 
1,2 km 
1,3 / x,x km 

 
Kontroller, snitsel, och stämpling: Emit-stämpling, ingen Emit-kontrollapp. RR-kontrollerna och -
stämplarna utmärkta med beteckningen RR. Övriga kontroller med kodnummer. KOLLA KODEN. 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. RR-viitoitus on merkitty metsään 
valkoisella nauhalla. Viitoitus viimeiseltä rastilta maaliin.  
 
Speciellt i terrängen: Frisbeegolfbanor i 
tävlingscentralens näromgiving. På kartan finns 
specialtecken kastplats (heittopaikka) och korg. 
Observera och undvik frisbeegolfspelare.  
 
Erityistä maastossa: Frisbeegolfratoja 
kilpailukeskuksen lähiympäristössä. Kartalla on 
erikoismerkki heittopaikka ja kori (ruokintateline 
symboli). Huomioi ja väistä frisbeegolfpelaajia. 

 kastplats / heittopaikka (frisbeegolf) 

 korg / kori (frisbeegolf) 

  
 
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. 
 
Resultat: Online resultat på OK77:s hemsida https://www.ok77.fi/index.php/sv/nuorisosarjasuunnistus  
Tulokset: Online tulokset OK77:n kotisivulla: https://www.ok77.fi/index.php/fi/nuorisosarjasuunnistus 
 
Första hjälp: Vid tävlingscentralen. 
Ensiapu: Kilpailukeskuksessa. 
 
ETOC 2020 träningsförbjud / harjoituskielto: https://etoc2020.com/om/embargoed-areas/ 
Oitansområdet är i träningsförbud för potentiella deltagare i EM i precisionsorientering 2020 (ETOC 
2020). Förbudet gäller även tränare och övriga personer som kan förmedla information till potentiella 
ETOC 2020-deltagare. Mer information fås från tävlingsledaren. 
Oittaan alue on harjoituskiellossa tarkkuussuunnistuksen EM-kilpailujen 2020 (ETOC 2020) 
potentiaalisille osallistujille. Kielto koskee myös valmentajia ja muita henkilöitä, jotka voivat välittää tietoa 
potentiaalisille ETOC 2020 osallistujille. Lisätiedot kilpailunjohtajalta. 
 

Lycka till!    Onnea matkaan! 
OK77 r.f. 
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