
KILPAILUOHJEET / SUNNUNTAI 

Valtakunnallinen Kompassi-tapahtuma ja INOV-8-liigan finaali Kotkassa sunnuntaina 21.8.2022 

  

SÄÄNNÖT JA OHJEET 

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja sekä järjestäjien antamia ohjeita. Tapahtuman nettisivujen 

kilpailuohjeet kilpailun alkaessa ovat lopulliset. 

  

SARJAT JA MATKAT 

 

Sarja Matka (km) Lähtö Mittakaava 

H/D 10 RR 2,1 km Lähtö 2 1:7500 

D 12 2,3 km Lähtö 2 1:7500 

H 12 2,4 km Lähtö 2 1:7500 

D 14 3,3 km Lähtö 1 1:10000 

H 14 3,4 km Lähtö 1 1:10000 

D 16 3,3 km Lähtö 1 1:10000 

H 16 3,8 km Lähtö 1 1:10000 

D 18 3,6 km Lähtö 1 1:10000 

H 18 4,1 km Lähtö 1 1:10000 

D 20 3,9 km Lähtö 1 1:10000 

H 20 4,7 km Lähtö 1 1:10000 

 

  

TAPAHTUMAPAIKAT, OSOITTEET, OPASTUS JA PYSÄKÖINTI 

Kilpailukeskuksena toimii Honkalan hiihtokeskus. Opastus alkaa Karhulantien ja Laajakoskentien 

risteyksestä. Osoite, Karhulantie 227, 48720 Kotka. Ajoaika opastusten aluista pysäköintiin on noin 5 

minuuttia. Opasteet ovat paikoillaan lauantaina 20.8. klo 18.00.  

Pysäköinnistä on 100–800 metriä kilpailukeskukseen. Varaa riittävästi aikaa saapumiseen liikenteen 

mahdollisen ruuhkautumisen takia. Pysäköinti on maksuton. Järjestäjien antamia ajo-ohjeita on 

noudatettava. 

  

KILPAILUMAASTO 

Maasto on puustoltaan sekä pohjaltaan monipuolista kymenlaaksolaista kalliomäkimaastoa, jossa 

näkyväisyys ja kulkukelpoisuus vaihtelevat. Alueella on tiheähkö ulkoilureittien ja latupohjien verkosto. 

Maaston eteläosaa hallitsee latuverkoston alue, jossa korkeuseroa on jopa yli 45 metriä. Muuten 

korkeuserot ovat maltilliset. 

Katso tarkemmin tapahtuman nettisivuilta “Maasto ja kartta” -välilehti. 

  



KILPAILUMATERIAALI 

Kilpailunumerot ja Emit-tarkistusliuskat ovat saatavissa kilpailukeskuksessa Infon läheisyydessä. Omat 

hakaneulat tulee olla numeron kiinnittämistä varten. Kilpailunumero kiinnitetään rintaan ja sitä käyttävät 

kaikki sarjat. Numerot saa pitää. Vuokra-Emit-kortit (5 € / kpl.) saa Infosta, jonne ne myös palautetaan. 

Kilpailija vastaa itse siitä, että hän kilpailee järjestäjälle ilmoitetulla ja toimivalla Emit-kortilla. Testaa korttisi 

kunto kilpailukeskuksen 0-leimasimella, sillä järjestäjän lähdössä toimimattomaksi toteamalla Emit-kortilla 

metsään lähtevät kilpailijat tullaan hylkäämään. Varakortteja on rajoitettu määrä myös lähdössä. 

Numeromuutokset on ilmoitettava Infoon viimeistään tunti ennen lähtöaikaa. 

 

LÄHTÖAJAT 

Lähtölistat ovat nähtävissä tapahtuman nettisivuilla, numeroiden noutopaikalla ja lähtöpaikoilla. 

Kompassi-sarjojen, tukireittisarjojen sekä INOV-8-liigan sarjojen lähtöaikoja ei voi valita.  

Lähtöjen aikataulu näillä sarjoilla on:  

D14 klo 10.00 yhteislähtönä 

H14 klo 10.15 yhteislähtönä 

10- ja 12-sarjat klo 10.15 alkaen minuutin lähtövälillä sarjoittain (Lähtö 2). 

INOV-8-liigan takaa-ajot: klo 10.30 H16 ja D16, klo 10.40 H18 ja D18, klo 10.50 H20 ja D20, klo 11.00 

alkaen väliaikalähtö niille, joilla ei ole pisteitä ennen finaalia 

  

KILPAILUKARTTA 

Tulostekartta 6/2022, mittakaava 1:10 000 tai 1:7500 (kts. taulukko “Sarjat ja matkat”), käyräväli 2,5 m. RR- 

ja TR-sarjoilla kartan koko A5, muilla A4. Kartoittaja on Janne Weckman 2022. Kartat ovat 

muovisuojuksessa. Alueen vanha kartta on nähtävillä tapahtuman nettisivuilla. Kilpailukartta on nähtävillä 

lähtökarsinassa. 

 

Rastimääritteet on painettu vain karttaan! 

 

KIELLETYT ALUEET 

Kielletyt alueet on merkitty kilpailukarttaan ratapainatusvärillä kielletyn alueen merkillä. Jos kielletyn 

alueen reunassa on yhtenäinen viiva, niin maastossa on vastaavalla kohdalla yhtenäinen kielletyn alueen 

nauha. Tonttialueet ovat suunnistuksen lajisääntöjen mukaisesti kiellettyjä alueita. 

Lisäksi maastossa on huonokuntoinen hiihtosilta, joka on suljettu kielletyn alueen nauhalla. 

Alla havainnekuva kielletyn alueen merkinnästä, joka on merkitty pohjois- ja itäsivuistaan yhtenäisellä 

kielletyn alueen nauhalla. 

https://rannikkorastit.fi/gadget/kartat/420.jpg
https://jukola.com/nj2021/kilpailualueen-vanha-kartta/


                  

 

 

RASTIT JA LEIMAUS 

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Mallirasti on nähtävillä Infon luona. Rastireitin mallirasti on 

lasten lähdössä. Näytöllistä Emit-korttia käyttävien tulee ottaa huomioon, että leimasimen Emit-koodi ei 

välttämättä vastaa rastin koodia.  

Maastossa ei ole juomarasteja tai juomapisteitä! 

Sarjoilla H 14 - 20 ja D 14 - 16 sekä D20 on käytössä salmiakkihajonta. Sarjassa D 18 on käytössä 

perhoslenkit Katso huolellisesti rastien kiertojärjestys. Kartat on numeroitu kilpailijan lähtönumeron 

mukaisesti. 

Esimerkki salmiakkihajonnasta: 

  

Esimerkki perhoslenkeistä: 



 

 

LÄHTÖ 

Lähtö 1 sijaitsee kilpailukeskuksessa. Lähtöön 2 matkaa n. 650 m. Myöhästyneille ei anneta uutta 

lähtöaikaa, mutta maastoon on mahdollisuus lähteä myöhästyneenäkin ilmoittautumalla MYÖHÄSTYNEET -

kyltin luona.  

Lähdön 1 takaa-ajosarjoille jaetaan kartat käteen ennen lähtöä, mutta kartan saa avata vasta lähtöhetkellä. 

Kartat on numeroitu kilpailijoiden numeroiden mukaisesti. 

Kansallisen kilpailun (H/D 21-85) lähtö on samassa paikassa, mutta erillään takaa-ajon lähdöstä. Kartan saa 

ottaa lähtöhetkellä. 

Lähdössä 2 noudatetaan SSL:n lasten lähdön erityisohjeita, joista periaatekuva alla. Lähdön 2 K-piste on 

lähtöpaikalla.  

Lähdössä 1 kilpailijat saapuvat nollauksen kautta lähtöalueelle: D14 klo 9.45 alkaen ja H14 klo 10.00 alkaen 

heti tyttöjen lähdön jälkeen. Kilpailijat ryhmittyvät 15 suunnistajan riveihin numerojärjestyksessä 4 min. 

ennen lähtöä. Karttojen jako aloitetaan 2 min. ennen lähtöä. Kartan saa avata vasta lähtöhetkellä. 

Lähtömerkki annetaan kuulutuksella. Sarjan D14 klo 10.00 ja H14 lähtö on klo 10.15. 



 

  

 

 

 

 



RASTI- JA TUKIREITIN LISÄOHJEET 

Rasti- ja tukireitti on merkitty maassa kulkevalla valkoisella muovinauhalla (siimarilla). Siimari on piirretty 

karttaan oranssilla värillä. Siimarin kulkiessa tietä tai polkua pitkin, on se karttaan piirretty uran viereen. RR 

-radan rastit ovat kartassa järjestysnumeroin ja maastossa leimasinten vieressä on vastaavat tunnukset 

RR1, RR2 jne. Rastilipussa on myös tunnus RR1, RR2, jne. Tukireitillä on käytössä normaalit numerokoodit. 

Tukireitin rastimääritteet ovat vain kartassa. 

Siimarin välittömässä läheisyydessä voi näkyä muitakin kuin tukireitin ja rastireitin rasteja, joten muista 

tarkistaa koodi aina ennen leimausta. Väärällä rastilla leimaus ei kuitenkaan haittaa, kunhan muistat 

leimata kaikilla oman ratasi rasteilla oikeassa järjestyksessä. Rastireitillä puuttuvasta leimauksesta ei hylätä, 

vaan jokaisesta puuttuvasta oikeasta leimasta kilpailija saa 10 minuuttia lisäaikaa. 

 

VIIMEINEN RASTI JA MAALI 

Kaikki sarjat tulevat samaan maaliin saman viimeisen rastin kautta. Viimeisellä rastilla on leimasimet 100 ja 

RR5. Molemmilla voi leimata sarjasta riippumatta. 

Käytössä on maalileimaus. Kilpailija on itse vastuussa maalileimauksestaan. Maali suljetaan klo 13.15. 

Vuokratut Emit -kortit tulee viipymättä palauttaa Infoon. Palauttamatta jääneestä Emit kortista peritään 

70€. 

 

KESKEYTTÄNEET 

Keskeyttäneet tulevat normaalisti maalin kautta ja ilmoittavat maalissa keskeyttäneensä. Lisäksi he toimivat 

kuten muutkin kilpailijat. Maastosta ei saa poistua ilmoittamatta järjestäjille turhien etsintöjen 

välttämiseksi! 

  

KARTTOJEN PALAUTUS 

Karttoja ei kerätä pois maalissa. Kilpailukartan näyttäminen tai siitä kertominen maastoon lähteville 

kilpailijoille on kielletty. 

 

PESU, PUKEUTUMINEN JA VESSAT  

Erillistä pukeutumistilaa ei ole järjestetty. Pesumahdollisuus on kilpailualueella sijaitsevassa 

huoltorakennuksessa.  Kilpailukeskuksessa ja vaihtoalueella on bajamajoja. Sisätiloissa nastareilla 

liikkuminen on ehdottomasti kielletty. 

  

TULOKSET JA PALKINNOT 

Tulokset tulevat kilpailun edetessä online-palveluun, jota näytetään screenillä. Viralliset tulokset ja väliajat 

ovat nähtävissä myös tapahtuman nettisivuilla kilpailun jälkeen.  



Kompassi-tapahtuman henkilökohtaisissa sarjoissa palkitaan sarjojen kolme parasta erikoispalkinnoin ja 

sijat 1–7 kunniapalkinnoin. Lisäksi palkitaan Kultakompassi-sarjan paras aluejoukkue sekä koko Kompassi-

tapahtuman paras aluejoukkue kiertopalkinnoilla. 

Alueottelu 

Henkilökohtaisten kilpailujen lisäksi alueet mittelevät paremmuudesta alueottelun merkeissä. 

Kultakompassi-alueottelu 

Henkilökohtaisen kilpailun ohella Kultakompassi-sarjalaisilla on oma alueiden välinen joukkuekilpailu. 

Tuloksiin lasketaan alueen kolmen parhaan tytön ja pojan yhteispisteet. Voittava alue saa haltuunsa 

vuodeksi Kompassi -kiertopalkinnon. 

Kaikkien yhteinen alueottelu 

Jokaisella osallistujalla on mahdollisuus kerryttää pisteitä oman alueen pottiin. Sarjoittain 40 parhaalla on 

mahdollisuus saada pisteitä. Alueottelun tuloksiin lasketaan kunkin alueen kolmen parhaan kilpailijan 

pisteet kulta-, hopea- ja pronssisarjassa. Voittava alue saa haltuunsa vuodeksi Kompassi -kiertopalkinnon. 

Kiertopalkinnot jaetaan palkintojen jaon yhteydessä. 

 

INOV-8-liigan sarjojen kokonaiskilpailun (takaa-ajo) kolme parasta palkitaan. Lisäksi palkitaan näiden 

sarjojen päivän nopeimmat sarjoittain. 

 

Kompassisarjoissa kilpailija saa maaliin tullessaan FinnSweetin osallistujapalkinnon. 

Kompassi-tapahtuman ja INOV-8-liigan palkinnot jaetaan palkintojenjakopaikalla kuuluttajan ilmoituksen 

mukaisesti. 

  

RAVINTOLA JA KAHVILA  

Kilpailukeskuksessa on kahvila ja ravintola. Kahvila aukeaa klo 9.00 ja ravintola klo 10.45. 

Ravintolassa on tarjolla keittolounas, joka on mahdollista varata ennakkoon Nuorten Jukolan 

ilmoittautumisjärjestelmän kautta edullisempaan hintaan (9,50€). Paikan päällä maksettuna lounaan hinta 

on 11€. Kilpailukeskuksessa on myös kahvio ja makkaragrilli, josta löytyy mm. leipiä, pullaa, kahvia, teetä ja 

muita juomia. Kahvilassa on mahdollista maksaa sekä käteisellä että kortilla.  

Huomioithan korona ohjeistukset ruokaillessa (käsihygienia, etäisyydet).  

  

ENSIAPU 

Ensiapupiste sijaitsee kilpailukeskuksessa lähtö ja maalialueen päädyssä. Ensiapupisteen sijainti on merkitty 

kilpailukeskuskarttaan sekä opastettu kyltein kilpailukeskuksessa.  Hätätilanteissa yhteys suoraan 

hätäkeskukseen 112. Jokainen kilpailija on lajisääntöjen mukaan velvollinen auttamaan loukkaantunutta 

kanssa kilpailijaa. 

 

RASTIRALLI JA MUKSULA 



Muksulaa ei ole. 

Kilpailukeskuksessa järjestetään nuorimmille kisavieraille Rastiralli -toiminnallinen liikuntapiste, jossa lapset 

pääsevät liikkumaan yhdessä huoltajansa tai muun aikuisen kanssa. Lapset liikkuvat alueella huoltajansa 

vastuulla. Toiminta on maksutonta ja paikalla on järjestäjä opastamassa ja ohjaamassa toiminnoissa. 

Rastiralli aukeaa klo 10.00. 

  

INFO 

Kilpailumateriaalit (mm. numerot ja Emit-tarkistusliuskat) noudetaan omatoimisesti Infon läheisyydestä. 

Info on avoinna kilpailukeskuksessa klo 8.00 alkaen. 

Lähtöluetteloita ja tuloksia koskevat huomautukset vastaanotetaan Infossa. Emit-kortteja koskevat asiat 

hoidetaan myös Infossa.  

 

LÖYTÖTAVARAT 

Löytötavarat pyydetään toimittamaan Infoon, josta niitä voi tiedustella ja josta ne luovutetaan 

tuntomerkkejä vastaan. Kilpailun jälkeen löytötavaroita voi kysellä sähköpostilla 

osoitteesta nuortenjukola2022@gmail.com. 

  

TURVALLISUUS 

Tutustu tapahtuman Covid-19-ohjeisiin, jotka löytyvät tapahtuman nettisivuilta. 

Avotulen teko, kaasu- ja trangia-keittimien käyttö sekä tupakointi kilpailukeskuksessa on ehdottomasti 

kielletty. 

Koska alueen yli kulkee voimajohto, on alueella toimimista rajoitettu voimakkaasti. Omien viirien ja lippujen 

tuominen ja asentaminen on sallittu vain tuulisuoja-alueelle. 

 

KILPAILUN TOIMIHENKILÖITÄ JA TUOMARINEUVOSTO 

 

Kilpailunjohtaja Ari Kukkonen ari.kukkonen@insteam.fi 045-319 2882 

Kilpailun valvoja Marko Uotila marko.uotila2@gmail.com 040 0880137 

Tuomarineuvosto Pj. Ilmoitetaan myöhemmin - 

 Jäsen Ilmoitetaan myöhemmin - 

 Jäsen Ilmoitetaan myöhemmin - 

Ratamestari Mika Kilpinen - - 

Lähtö Anniina Heikkinen - - 

Vaihto / maali Leena Lehtoranta - - 

Maalituomari Pekka Fincke - - 

Tulospalvelu Timo Harju - - 

Virheselvityksen päällikkö Juho Pousi - - 

mailto:nuortenjukola2022@gmail.com


Markkinointi Salla Töyrylä 
nuortenjukola2022@gmail.com 

044-3284175 

Talous Marjut Laitinen - - 

Info Sanna Tolsa 
nuortenjukola2022@gmail.com 

046-8465036 / INFO 

Tiedotus Salla Töyrylä 
nuortenjukola2022@gmail.com 

044-3284175 

Kilpailukeskus ja huolto Mika Nokka mika.nokka@kymp.net 0400 591 804 

Turvallisuus Simo Norema simosusa@gmail.com 050-545 6619 

Ensiapu Johanna Tilli - 041-7141124 / EA 

Palkinnot Liisa Kriktilä - - 

 

  

Kilpailuohjeita täydennetään ja tarkennetaan tarvittaessa. Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan 

kilpailukeskuksen ilmoitustaululla ja tapahtuman nettisivuilla. 

 

 


