
Suunnistuksen SM-sprintti 22.9.2019 Forssa 
  
  
Kilpailukutsu 

 

Sprinttisuunnistuksen SM-kilpailu (R1 ja R2) Forssassa sunnuntaina 22.9.2019. Maailmanrankikilpailu (World 

Ranking Event) sarjoissa H21 ja D21. 

 

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä, suunnistuksen SM-kilpailujen ohjeita 2019, 

WRE-sääntöjä sekä järjestäjän antamia ohjeita. 

 

Kilpailu- ja harjoittelukielto: Kilpailualue on harjoitus- ja kilpailukiellossa. Alue on nähtävissä kisasivuilla 

www.smsprint2019.fi. SM-kilpailuihin osallistuvilta suunnistajilta suunnistusharjoittelu ja kaikenlainen kartan 

kanssa liikkuminen on kilpailualueella kielletty. Muu liikkuminen on sallittua 8.9.2019 asti, jonka jälkeen 

alueella ei saa liikkua. Poikkeuksena kaupungin läpi kulkeva kaukoliikenteen vakio- ja pikavuorolinja-autot. 

Harjoitus- ja kilpailualueella sijaitsevissa hotelleissa on luvallista majoittua kilpailun edeltävänä yönä. 

 

Sarjat: H21, H20, H18, H17, H16, H15, H14, D21, D20, D18, D17, D16, D15, D14, H35-H85, D35-D85. 

 

Kaikkien sarjojen ohjeajat loppukilpailussa 12–15 minuuttia ja karsinnassa 10–12 minuuttia. 

 

Osanottomaksut: sarjoissa H21 ja D21 38,65 euroa ja muissa sarjoissa 35,65 euroa. 

 

Ilmoittautuminen: IRMA-palvelun kautta viimeistään torstaina 12.9.2019 klo 24 mennessä. Ei jälki-

ilmoittautumisia. 

 

Sarjat H21 ja D21: kaikilla maailmanrankikilpailuun (WRE) ilmoittautuvilla on oltava Kansainvälisen 

Suunnistusliiton (IOF) myöntämä tunnus. Suunnistusliiton sivuilla on ohjeet tunnuksen hankkimisesta, 

tarkistamisesta ja tallettamisesta IRMAAN. 

 

Suomalaiset kilpailijat ja suomalaista seuraa edustavat ulkomaalaiset kilpailijat ilmoittautuvat WRE-kilpailuun 

vain IRMAn kautta (eivät Eventorin kautta). Ulkomaalaiset, jotka eivät edusta suomalaista seuraa, voivat 

ilmoittautua WRE-kilpailuun Eventorin kautta. 

 

Opastus: Kaikki liikenne pysäköintiin tapahtuu Vt2:n kautta. Myös Vt10:n kautta tulevat ohjataan Vt2:lle. 

Vt2:lta etelästä tulevat ajavat pysäköintiin Loimalammintien ja kaikki muut Jokioistentien kautta. Opastusta on 

ehdottomasti noudatettava. Opastus on paikoillaan kilpailuaamuna klo 7.00. 

 

Pysäköinti: Noin 800 metriä kilpailukeskuksesta (maksuton). Seurabusseille on oma pysäköintipaikkansa. 

Seurabusseista tulee ilmoittaa ennakkoon 15.9.2019 mennessä Jukka Vuorentaustalle 

(jukka.vuorentausta(at)pp.surffi.net) 

 

Lähtöajat: Lähtöajat julkaistaan kisasivuilla viimeistään torstaina 19.9.2019. Karsinnan lähtöluettelot 

muodostuvat sarjoissa H/D21 sprintin 13.9.2019 maailmanrankin ja Suomen 11.9.2019 online-sprinttirankin ja 

muissa sarjoissa Suomen 11.9.2019 online-sprinttirankin mukaisesti suunnistuksen SM-kilpailujen ohjeissa 

2019 esitetyllä tavalla. 

 

 

 

 

 



KARSINTA 

 

Ensimmäinen lähtö klo 9.00. Kaikissa sarjoissa on lähtökynnys, joka sulkeutuu klo 9.05. Lähtökynnykselle on 

matkaa kilpailukeskuksesta 1500 metriä. Lähtökynnykseltä on matkaa lähtöpaikoille 100-500 metriä. 

 

 

LOPPUKILPAILU 

B-finaalien ensimmäinen lähtö klo 13.00 ja A-finaalien klo 14.30. Kaikilla sarjoilla on käytössä lähtökynnys, 

joka sulkeutuu klo 13.15. Lähtökynnykselle on matkaa 1200 metriä. Lähtökynnykseltä on matkaa 

lähtöpaikoille 100-200 metriä. 

 

Kartta: sprinttisuunnistuskartta, tulostettu 9 / 2019. Mittakaava sarjoissa H/D14 – 55 1:4000 ja sarjoissa 

H/D60 – 85 1:3000. Käyräväli 2 m. Kartan koko sarjoittain selviää kilpailuohjeista. 

 

Leimausjärjestelmä: Emit. Emit-kortin numero on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Jos Emit-

numeroa ei ilmoiteta, varaamme lainakortin, vuokra 5 euroa. Palauttamattoman lainakortin veloitus 70 euroa. 

 

Asusteet: piikkarit ja nastarit kielletty. 

 

Kilpailunumerot: Kilpailunumeroita käytetään kaikissa sarjoissa. A-loppukilpailussa uudet numerot. Omat 

hakaneulat. Numerot ovat lähtökynnyksellä. 

 

Peseytymismahdollisuus: Viihdekylpylä Vesihelmessä (maksullinen). 

 

Kilpailukeskuksessa on kahvila ja lounasruokailu on järjestetty läheiselle koululle. 

 

Muksula: kilpailukeskuksessa. Alle yksivuotiaista ilmoitettava etukäteen Mia Junnilalle os. 

junnilamia@gmail.com. 

 

Toimihenkilöt: kilpailunjohtaja Markus Salo, ratamestariryhmän johtaja Tero Julkunen, kilpailun- ja WRE-

valvoja Tapani Koskela, ratavalvoja Ilkka Nokka ja tiedottaja Kaisa Kuoppala (kaisa.kuoppala(at)gmail.com) 

 

Tervetuloa! 

Loimaan Jankko, Lounais-Hämeen Rasti ja Punkalaitumen Kunto 


