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Ungdomsserieorientering US-1 tisdagen 18.8.2020 Hanikka, Esbo 

Nuorisosarjasuunnistus NS-1 tiistaina 18.8.2020 Hanikka, Espoo 

 
 
TÄVLINGSDIREKTIV / KILPAILUOHJEET  
 
Tävlingsledare / Kilpailunjohtaja: Timo Tolkki, 0400 413 027 
Banläggare / Ratamestari: Timo Tolkki 
Resultaservice / Tulospalvelu: Andes Westerlund, antta@ok77.fi 
 
COVID-19 anvisnigar / COVID-19 ohjeet: 

 

 Kom inte, om du känner dig sjuk. Håll ett avstånd. / Älä tule, jos tunnet itsesi kipeäksi. Pidä 
turvavälit. 

 Anslagstavlan (startlistorna) och resultater endast i elektronisk format / Ilmoitustaulu (lähtölistat) 
ja tulokset vain sähköisenä: https://www.ok77.fi/sv/nuorisosarjasuunnistus 

 Orienteringsförbundets anvisningar / Suunnistusliiton ohjeet: 
https://www.suunnistusliitto.fi/2020/03/koronaviruksen-vaikutukset-maajoukkueiden-toimintaan-
seka-kansalliseen-kilpailukalenteriin/  

 
Kördirektiv: Kör bort från Västerleden (51) i Esboviken från vägkorsning nummer 12 och kör 3,5 km till 

söderut mot  Sömmaröarna. . Vägvisningen bredvid tävlingscentral Hanikka konditionsbana 
(Sommarövägen 4). 
Ajo-ohje: Aja pois Länsiväylältä (51) Espoonlahdessa liittymästä numero 12 ja aja 3,5 km etelään kohti 

Suvisaaristoa. Opastus kilpailukeskuksen Hanikan kuntorata (Suvisaarentie 4) kohdalla.  
https://kartat.espoo.fi/IMS/sv?layers=Guidekarta&cp=6668539,25482845&z=1.0&title=Suvisaarentie%204  

https://www.google.fi/maps/@60.1296881,24.6912953,117m/data=!3m1!1e3  
 
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), gäller 4 deltagare: Avstånd till start ca 250 m. Klasserna Skärmskoj SKRR, SKTR 
och SK2 kan starta mellan kl. 18.00 och 18.15 eller efter ca kl 18.45. Starten sker genom att anmäla sig 
till startfunktionären och genom att registera Emit-kortet. 
Lähtö (Rastiralli), koskee 4 osallistujaa: Matkaa lähtöön noin 250 m. Rastiralli-sarjoihin SKRR, SKTR ja 
SK2 osallistujat voivat lähteä klo 18.00–18.15 välisenä aikana tai noin klo 18.45. jälkeen. Lähtö tapahtuu 
ilmoittautumalla lähtötoimitsijalle ja rekisteröimällä Emit-kortti rekisteröinti. Lähdössä on toimitsijoita, 
jotka opastavat Rastirallin osallistujia. 
 
Start (tävlingsklasserna): Avstånd till start ca 250 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 250 m. Kilpasarjojen ensimmäinen lähtö on klo 18.15. Nimien 
kuulutus 5 min ennen lähtöaikaa. RR-sarjaan osallistuvat saavat ohjausta lähdössä. 
  

https://www.ok77.fi/sv/nuorisosarjasuunnistus
https://www.suunnistusliitto.fi/2020/03/koronaviruksen-vaikutukset-maajoukkueiden-toimintaan-seka-kansalliseen-kilpailukalenteriin/
https://www.suunnistusliitto.fi/2020/03/koronaviruksen-vaikutukset-maajoukkueiden-toimintaan-seka-kansalliseen-kilpailukalenteriin/
https://kartat.espoo.fi/IMS/sv?layers=Guidekarta&cp=6668539,25482845&z=1.0&title=Suvisaarentie%204
https://www.google.fi/maps/@60.1296881,24.6912953,117m/data=!3m1!1e3


 
 

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. 

 
Karta, kontrollangivelser: Utskriftskarta i kartfodral. Skala 1:7500. 5 m ekvidistans. Kartans storlek är 
A4 och RR/TR A5. Kontrollangivelserna är tryckta på kartan. 
Kartta, rastimääritteet: Tulostekartta muovikotelossa. Mittakaava 1:7500. 5 m käyräväli. Kartan koko on 

A4 ja RR/TR A5. Rastimääritteet on painettu karttaan. 
 
Banlängder / Ratapituudet: 

H16, H/D 18 
H/D 14, D16 
H/D 13 
H/D 12 
H/D 12TR 

4,2 km 
3,0 km 
2,2 km 
1,8 km 
1,7 km 

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

1,8 km 
1,4 / x,x km 
1,8 km 
1,7 km 
1,4 / 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-
snitseln märkt i terrängen med vit band. Det finns inte avskild snitsel från sista kontrollen till målet. 
Konditionsbanan och RR-snitseln leder till målet. 
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. Viimeiseltä rastilta ei ole erillistä viitoitusta maaliin. Kuntorata ja RR-viitoitus johtavat 
maaliin.  
 
Speciellt i terrängen:  
1) Övriga kontroller finns i terrängen 

väldigt närä (fasta nätet, papper ”skärm”). 
US-tävlingens kontrollerna har Emit-block 
och normal skärm.  
2) Korsande bana i klasser 14,16 och 18. 

Läs kontrollerna och numren noggrant.  
3) På kartan finns specialtecken spång = 
stig + gul bakgrund. 

Erityistä maastossa:  
1) Maastossa on muita 
rasteja hyvin lähellä 

(kiintorastit, paperinen ”rastilippu”). NS-kilpailun rasteilla Emit-
leimasin ja normaali rastilippu  
2) Ristirata sarjoissa 14,16 ja 18. Lue rastit ja numerot 

tarkasti. 
3) Kartalla on erikoismerkki pitkospuut = polku + keltainen 
tausta.  

 
Mål: Emit-stämpling vid målgång. Målet är i 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. 
 
Kafé: vid tävlingscentralen.   Kahvila: kilpailukeskuksessa 
 
 

Lycka till!    Onnea matkaan! 
OK77 r.f. 


