
Kilpailukutsu
Avoin Suunnistava Uusimaa Ry:n keskimatkan 
aluemestaruus- sekä Kultaisen kompassin osakilpailu
 

Karkkilassa/Lohjalla la 1.8.2020
 

Sarjat: H/D13, H/D14, H/D15, H/D16, H/D18, H/D20, H/D21, H/D35-85
Aluemestaruuskilpailujen osanottajilla ei tarvitse olla lisenssiä. Jäsenyys johonkin alueen seuraan 
vaaditaan.
Alueen ulkopuolisten osallistuminen Am-kilpailuun: Alueen seuroihin kuulumattomat voivat osallistua 
kilpailuun. He eivät kilpaile Am-mitaleista, mutta kilpailevat samoissa sarjoissa alueen kilpailijoiden 
kanssa. 
H/D13-14 sarja on myös alueen Kultaisen kompassin osakilpailu.

Huomioitavaa! Kilpailu järjestetään kahdessa osassa – aamupäivälla sarjat H/D55 ja vanhemmat 
sekä iltapäivällä sarjat H/D50 ja nuoremmat. Kilpailu järjestetään erittäin karsittuna: Varsinaista 
kilpailukeskusta ei ole. WC ja info löytyvät lähtöviitoituksen varrelta. Lähtöön lähdetään suoraan 
autolta. Maalialueelta pyydetään poistumaan välittömästi takaisin autolle.
Toimitaan vastuullisesti: sairaana ei urheilla, käsi- ja muustakin hygieniasta tulee pitää huolta. 
 
Osanottomaksut:  H/D 13-14 5 €, H/D 15-20 7 €, muut sarjat 15 €. Osanottomaksut maksettava 
ilmoittautumisen yhteydessä.
 
Matkat: Arvioidut voittoajat ovat suunnistuksen lajisääntöjen mukaiset.
 
Ilmoittautumiset: Ilmoittautumisten on oltava perillä sunnuntaina 26.7.20 klo 24 mennessä käyttäen 
IRMA-palvelua. Osanottomaksut maksettava samanaikaisesti IRMAssa. Ilmoittautumisen yhteydessä 
ilmoitettava kilpailijan Emit-numero, jonka ilmoittamatta jättäneille varaamme vuokrakortin hintaan 5 €.
Vaihtoehtoisesti ilmoittautuminen joko sähköpostilla tommy.rantala@gmail.com (perillä sunnuntaina 
26.7.20 klo 24) tai postitse, joka oltava perillä viimeistään perjantaina 24.7.20 mennessä os. Tommy 
Rantala, Listakuja 5, 04440 Järvenpää ja maksu samanaikaisesti ilmoittautumisten kanssa Karkki-
Rastin tilille, IBAN FI11 5297 2820 0107 98, saaja Karkki-Rasti ry. Vaihtoehtoisissa ilmoittautumisissa 
tulee olla nimi, sarja, seura, lisenssinumero ja Emit-kortin numero. Ei jälki-ilmoittautumisia. 
  
Lähtöajat ja muu info: http://www.karkki-rasti.fi. Lähtöajat ja kilpailuohjeet tulevat Internetiin Karkki-
Rastin kotisivuille viimeistään torstaina 30.7.20. Lisäinfoa tarpeen mukaan Karkki-Rastin kotisivulla 
www.karkki-rasti.fi.
 
Leimaustapa: Emit. Emit–tietojen muutokset on ilmoitettava lähtöviitoituksen varrella olevaan infoon 
ennen lähtöä. Muutoksesta perimme 5 €. Vuokra-Emitit noudetaan infosta hintaan 5 €. Palauttamatta 
jääneestä vuokrakortista peritään 60 €.
 
Opastus: 1.8.20 klo 8 alkaen Karkkila-Ikkala väliltä Pusulantieltä (tie 126), josta ajoaika n.10 min. 
Navigaattoriosoite Lohja, Pusulantie 1196. 

Pysäköinti: Tienvarsipysäköinti. Ei pysäköintimaksua.
 
Ensimmäinen lähtö: Porrastetut lähtöajat - klo 10.00 alkaen sarjat H/D55 ja vanhemmat sekä klo 
14.00 alkaen sarjat H/D50 ja nuoremmat. Lähtöön lähdetään suoraan autolta; lähtöön matkaa 
korkeintaan 2 km riippuen auton sijainnista. 

mailto:tommy.rantala@gmail.com


Kartta: Tulostekartta, 6-värinen 05/2020 (Janne Seppälä) mittakaavassa 1:10 000, käyräväli 5 m. 
Sarjoissa H/D50-H/D85 kartan mittakaava 1:7 500. Kartan koko sarjasta riippuen A4/A3. Kartat ovat 
muovikoteloissa.
 
Kilpailussa EI järjestetä: kuntosuunnistusta, pesua (pukeutuminen omassa autossa), kisaravintolaa 
(mutta maalissa tarjolla vettä ja mehua), muksulaa, infotaulua.
 
Palkinnot: AM-mitalit toimitetaan keskitetysti postilla seuran yhteyshenkilölle jälkikäteen.
 
Toimihenkilöt: Kilpailun johtaja Tanja Autio puh. 040 358 0262, ratamestariryhmän johtaja Juha 
Eronen, valvoja Matti Viirto, Hiidenkiertäjät.
 
Tiedottaja: Keijo Rantala, yhteydenotot sähköpostilla keijo.rantala@gmail.com tai puh. 0500 453 322.

Tervetuloa suunnistamaan!    
Karkki-Rasti ry


