
KILPAILUOHJEET 13.10.2020

Kartta ja rastimääritteet
Kartan mittakaava on 1:10 000 yläkoululaisilla ja lukiolaisilla. Sanalliset 
rastimääritteet on tulostettu karttaan.
 
Sarjat 
Yläk tytöt kilpa, 12 rastia, n. 3,8 km 
Yläk tytöt harraste, 10 rastia, n. 2,7 km
Ylä tyt harraste par,10 rastia, n. 2,7 km
Yläk pojat kilpa, 12 rastia, n. 3,8 km
Yläk pojat harraste, 10 rastia, n. 2,7 km
Ylä poj harraste par,10 rastia, n. 2,7 km

Lukio tytöt kilpa, 14 rastia, n. 4,2 km
Lukio pojat kilpa, 14 rastia, n. 4,2 km
Lukio tytöt harraste, 10 rastia, n. 2,7 km
Lukio pojat harraste, 10 rastia, n. 2,7 km

KORONA
Muistakaa pitää turvallinen etäisyys. Älkää palatko maalista 
lähtöpaikalle vaan pyrkikää poistumaan paikalta mahdollisimman pian. 
Lähdössä ja maalissa on käsidesiä. 
 
Lähtö
Lähtö sijaitsee Ison hyppyrin juuren lähellä.
Saman koulun oppilaat lähtevät peräkkäin sitten 5 minuutin tauko ja seuraava
koulu.
Lähtöluettelo lähetetään su 11.10 ilmoittautumisten lähettäjille. Ne ovat myös  
www.lahdentaimi.fi/tapahtumat sekä lähtöpaikalla. 
13.10 lukion ja yläkoulun ensimmäinen lähtö on  klo 11.30.
Nimimuutokset viimeistään maanantaina 12.10. Sen jälkeen tulevat 
muutokset korjataan vasta tuloksiin.

Emit-kortti 
Kilpailussa käytetään elektronista Emit-leimausjärjestelmää. Oman Emit-
kortin numero pitää ilmoittaa järjestäjälle viimeistään maanantaina 12.10. 
Kilpailija, jolla ei ole omaa Emit-korttia, saa laina Emit-kortin kartan mukana.
3 min ennen lähtöä kutsutaan nimellä lähtökarsinaan.              
2 min ennen lähtöä saa kartan.
Lähtöhetkellä nollataan Emit-kortti. 
Parisuunnistajien pitää liikkua yhdessä koko matka.
Emit-kortti täytyy käydä leimaamassa jokaisella karttaan merkityllä rastilla 
vapaavalintaisessa järjestyksessä  sekä lopuksi maalissa.   
Tämän jälkeen siirrytään välittömästi leimantarkistukseen, jossa vuokra Emit-
kortit kerätään pois. Hävinneestä Emit-kortista veloitetaan 80€.
Jos jonkun rastin leima puuttuu, siitä seuraa 10 min lisäaikaa. Loppuaika 



ratkaisee sijoituksen. 

Maali
Maali sijaitsee koirien koulutuskentällä, Löyttymäellä. Maali sulkeutuu klo 
14.15, jolloin on viimeistään palattava metsästä.  

Tulokset   
Lähetetään osallistuville kouluille ja ovat nähtävillä 
www.lahdentaimi.fi/tapahtumat.  

Mallikartta ja -rasti
Lähtöviitoituksella on mallikartta ja mallirasti, jolla voit kokeilla leimausta.
Lähtöpaikalla on opastaja.

Wc on Ison hyppyrin juurella lämmittelytiloissa lähellä lähtöä.

Varusteiden säilytykseen on teltta

Iloista suunnistuspäivää!  


