
Avoin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan AM-yö 16.9.2022    

KILPAILUOHJEET 

Säännöt: Kilpailuissa noudatetaan SSL:n lajisääntöjäpaitsi, että kaikissa sarjoissa käytetään 
1:7500 mittakaavaista karttaa ja että sarjojen ratapituuksissa on huomioitu PP-alueen 
yöcupin toiveet. Edellä mainittuihin sääntöpoikkeamiin on kummankin alueen hyväksyntä.

KILPAILUNJOHTO:

• Kilpailunjohtaja Pirkko Ekdahl NiS, Mika Lehtola HaU

• Ratamestari Harri Jokela NiS

• Tulospalvelu Heikki Hautala NiS , Miikka Annunen NiS, Mika Lehtola HaU

•  Tiedotus Pirkko Ekdahl

•  Valvoja Reima Piispanen OuHu

• Tuomarineuvosto puheenjohtaja Markku Vesisenaho SiSu+ 2 jäsentä

Kilpailukeskuksen tarkka osoite: Aakonmaja, Turvetie 1272, 86600 Haapavesi. 
Opastus Haapaveden keskusta Pulkkilantien liikenneympyrä.

KARTTA:
Tulostekartta, uudelleen kartoitus 7/2022. Mittakaava 1:7500. käyräväli 2.5 m. Kartan koko 
A4.
Kartta on muovikotelossa. Karttoja ei kerätä maalissa. 

EMIT-KORTIT/TARKISTUSLIUSKAT:
Kilpailija on velvollinen tarkistamaan emit-numeronsa lähtöluettelosta sekä korttinsa 
toimivuuden mallirastin luona. Tarkistusliuskoja saatavana kilpailunumeroiden vierestä.

KILPAILUNUMEROT:
Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita. Kilpailunumerot löytyvät ulkoa infon läheisyydestä. 
Numerot kerätään pois maalissa.

RASTIMÄÄRITTEET:
Rastimääritteet painettu karttaan, ei irrallisia määritteitä. 

RASTIT: Rasteilla ei ole heijastimia. Rasteja on paljon vierekkäin, ole tarkkana, että leimaat 
oikean rastin. 

MAALI:
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Kisassa käytetään ns. maalileimausta. Maaliintulon 
jälkeen leimantarkastus. 



LÄHTÖ:
Ensimmäinen lähtö klo 21.00 Lähtöpaikalle matkaa 300 m. Kaikilla on sama lähtö.  Lähdöstä 
on viitoitus K-pisteelle, viitoitusta on noudatettava."
 
Kuntoratojen pituudet ovat 5,0km ja 2,8km.
 

TOIMINTA LÄHDÖSSÄ:

 4 min kutsu lähtökarsinaan

 3 min kilpailualueen kartta nähtävillä 

 2 min rauhoittuminen

 1 min kartan ottaminen, siirtyminen lähtöleimasimelle,

Emit asetetaan lähtöleimasimeen 5 sekuntia ennen lähtöä. Kartan tutkiminen ennen lähtöä 
kielletty!

 0 min lähtömerkki, kilpailuaika alkaa emit-kortin irrottamisesta lähtöleimasimesta. 

Kartta esille ja matkaan.

KUNTOSUUNNISTUS: Kuntosuunnistajat voivat lähteä maastoon klo 21.30 Lähtö tapahtuu 
kilpasarjojen vierestä. Maali on sama kuin kilpailijoilla. Kartat ovat ämpärissä. 
Ratavaihtoehdot A 4,9 km (1:7500) ja B 2.6 km (1:7500)

KESKEYTTÄNEET:
Keskeyttäneen kilpailijan tulee leimata myös maalilla ja ilmoittautua leimantarkistukseen.

PALKINNOT:
Kunkin sarjan kolme parasta palkitaan oman alueen am-mitaleilla.
Palkinnot voi noutaa infosta tulosten selvittyä.

PESU: 
Aakonmajan alakerrassa on peseytymistilat ja WC:t. Myös kahviossa on WC-tilat. Kulku 
pesutiloihin tapahtuu ulkokautta. Kahvio- sekä pesutiloissa nastareilla liikkuminen on 
kielletty.

RAVINTOLA: Ravintola sisätiloissa, jossa tarjolla kahvilatuotteita. Käteismaksu.
ENSIAPU: Sisätiloissa
INFO: Aakonmajan sisätiloissa

Huom! Kilpailukeskuksen vieressä oleva aidattu ampumarata-alue on kiellettyä aluetta, joka 
on merkitty myös karttaan kielletyksi alueeksi.

Nautinnollisia hetkiä yösuunnistuksen parissa!


