
 

 
Tapahtumaohjeet  

HÄMEENLINNAN KAUPUNKIROGAINING 11.2.2018 
Tämä ohje on alustava. Lopullinen ohje nähtävänä kilpailukeskuksessa. 

1. TOIMIHENKILÖT 
Tapahtumanjohtaja: Jari Järvinen, 050 324 2721, jarij1959@gmail.com  
Ratamestari: Harri Lehtimäki 
Tulospalvelu : Mika Laitamäki, mika@laitamaki.fi 

2. OPASTUS JA PYSÄKÖINTI 
Pysäköinti tapahtumapaikan läheisyydessä, opasteet paikoillaan 12.2. klo 08.30. Noudata 
pysäköinnissä järjestäjän ohjeita. Sijainti ilmoitetaan Tarmon suunnistusjaoston www-sivuilla 
perjantaina 9.2. 

4. TAPAHTUMAPAIKKA 
Tapahtuma järjestetään koululla. Koululla on käytettävissä sisätilaa. Sisätiloissa nastareilla 
liikkuminen on ehdottomasti kielletty! Kahvio on avoinna klo 9.00 - 11 ja klo13.30 - 18.00. 
Lisäksi käytössä WC:t ja pesumahdollisuus koulun liikuntahallin suihkutiloissa.  

5. AIKATAULU  
09.00  Keskus avautuu, ilmoittautumisten vahvistukset klo 10 mennessä 
10.00 Karttojen jako 
11.00  Yhteislähtö pyöräsarjalle 
11.05  Yhteislähtö jalkasarjoille 
14.00 - 14.05 3h sarjojen suoritusaika päättyy (ko. sarjojen maali sulkeutuu klo 14.30 - 14.35) 
14.00  Alkaen ruokailua tarjolla 
16.05  5h sarjan suoritusaika päättyy (sarjan maali sulkeutuu klo 16.30) 
18.00 Ruokailu päättyy 

5. OSALLISTUMISEN VARMISTAMINEN 
Joukkueet varmistavat osanottonsa infoon ennen karttojenjakoa. Tarkistakaa, että joukkueenne 
Emit -kortin numero on sama kuin lähtöluettelossa. Lähtöluettelot nähtävillä tapahtumapaikalla ja 
järjestäjän www-sivuilla.  

Ilmoittautumisen yhteydessä joukkue saa numeron, jota kuljettaa joukkueen Emit -korttia 
kantava henkilö. Ilmoittautumisen yhteydessä saa myös karttalipukkeet, joita vastaan kartat 
luovutetaan kartanjaossa kello 10.00. 



6. INFO  
Vuokratut Emit -kortit noudetaan kuittausta vastaan infosta. Kaikki ilmoittautumisia, poisjääntejä ja 
Emit -kortteja koskevat asiat hoidetaan infopisteessä. 

Viralliset tulokset ovat nähtävillä tapahtuman jälkeen HlT:n suunnistusjaoston nettisivuilla:  
hlt.sporttisaitti.com. 

7. KARTTA, RASTIMÄÄRITTEET  JA MAASTO 
Kartta on MML:n maastotietokannasta luotu korttelikartta, mittakaava 1: 20 000, käyräväli 5 m. 
Kartta tulostettu Granossa 02/2018. Kartan koko on 52x47cm. Kartanjaon yhteydessä jaetaan 
myös A3 karttamuoveja. Kuvalliset rastimääritteet ovat painettuna kartoissa. Karttoja varataan 
jokaisen joukkueen jäsenelle yksi kappale eli tarjolla ei ole ylimääräisiä karttoja ratasuunnittelua 
varten. 

Tapahtuma käydään alueella, jonka koko on noin 8x7 km (noin 52km2). Alue muodostuu 
Hämeenlinnan keskusta- ja lähiöalueista sekä lähialueiden metsistä. Kaupunkialueelle tyypillisesti 
maastossa on runsaasti polkuja; karttaan on pyritty merkitsemään talviaikaan käytetyt polut. 
Lumitilanne voi vaikuttaa suurestikin polkujen esiintymiseen ja käytettävyyteen. 

Karttaan on merkitty alueen hiihtoladut vihreällä yhtenäisellä merkinnällä. Voitte ylittää hiihtoladut, 
mutta hiihtoladuilla kulkeminen on kielletty! Karttojen jaon yhteydessä laitetaan näkyville 
ajantasainen latutilanne.   

Muistakaa huomioida reitinvalintoja tehdessänne: 

• Kielletyt alueet (piha-alueet, rakennustyömaat) 
• Pelloille ja järvien jäille meno on kielletty!  
• Kielletyt tiet (karttaan on merkitty erikseen kielletyksi alueen isoimmat tiet, niiden rinnalla 

kulkevat pyörätiet sallittuja) 
• Moottoritiellä ja junanradalla kulkeminen on kielletty 

Osallistujat liikkuvat tapahtumassa omalla vastuulla; järjestäjä ei ole vakuuttanut osallistujia. 
Huomioikaa muu liikenne! 

8. RASTIT JA PISTEYTYS 
Rastit on merkitty maastoon rastilipuin. Rastilipun läheisyydessä on rastileimasin ja rastikoodi 
kiinnitettynä pystyasentoon. Lisäksi rastilipun välittömässä läheisyydessä on A6 –kokoinen 
rastimerkki. Em. merkki on mahdollisen ilkivallan varalle, eli mikäli rasti puuttuu saattaa paikalta 
löytyä ko. tarkistuslipuke. Ilmoita hävinneestä rasteista  kilpailukeskukseen. Käyttäkää Emit – 
tarkistuslipukkeita. Leimasimet testattu pakkasessa 02/17,  tarkistuslipukkeella varmistat pistee 
rastilta (saatavilla infosta).  

Kilpailukeskuksessa on mallirasti. 

Rastien pisteytys määräytyy rastikoodin viimeisen numeron mukaisesti, kuitenkin niin että 0:sta saa 
10pistettä. Esim. 121=1p, 122=2p, 143=3p, 154=4p, 160=10p. 

9. LÄHDÖT  
Lähtöön kokoonnutaan kello 10.55 mennessä. Muistakaa huolehtia Emit -kortin nollauksesta ennen 
lähtöä. Lähtö tapahtuu toimitsijoiden ohjeistuksen mukaisesti.  

10. MAALI  
Maali sijaitsee samalla alueella kuin lähtö; maali on osoitettu maali -lipulla. Maalileimauksen jälkeen 



joukkueen kilpailukortti luetaan tulospalvelun toimesta tulostoimistossa. Muista kortin luku maaliin 
saapumisen jälkeen! 

Sarjakohtaisen suoritusajan ylittämisestä vähennetään joukkueelta 2 -pistettä jokaiselta alkavalta 
minuutilta. Esim. maalileimaus pyöräsarjassa kello 14.04.45 aiheuttaa 10 -pisteen vähennyksen 
joukkueen pistesaldoon. Yli 30 minuuttia myöhästyneet jäävät ilman tulosta. 

Keskeyttäneet joukkueet tulevat maaliin normaalisti ja ilmoittavat toimitsijoille keskeytyksestä.  
Itkumuuri on maali-/tulostoimiston yhteydessä. 

11. RUOKAHUOLTO  
Tapahtumassa on kaksi huoltopistettä, joista toinen on merkitty karttaan ja toinen on 
kilpailukeskuksessa. Huoltopisteissä tarjolla mehua ja pikkupurtavaa. Maaston huoltopiste on 
avoinna klo 12.00 - 15.00.  

Suorituksen jälkeen on tarjolla keittolounas. 

12. ARVONTAPALKINNOT  
Tapahtumassa on osallistujakohtaisia arvontapalkintoja. Palkintojen saajat arvotaan yhteislähdön 
jälkeen ja ne ovat nähtävillä tulostaululla. Palkinnot ovat noudettavissa infosta. 

13. KUNTOSUUNNISTUS / Häme-Kortteli 
Matkat 10km, 7km, 5km ja 3km. 

Kuntosuunnistajat ilmoittautuvat ja maksavat karttamaksun 6 € infoon. HämeenSanomien 
kuntorastien liput sekä Smartumin kulttuuri- ja liikuntasetelit kelpaavat maksuksi 
kuntosuunnistukseen. Emit -kortin vuokra 1€. 

Kuntosuunnistukseen on mahdollisuus lähteä klo 11.30 - 13.00. Lähtö tapahtuu lähtöpaikalla 
leimaamalla 0-leimasimessa. Tarkista, että lähtöleimasin välähtää ainakin neljä kertaa. 
Kuntosuunnistajat tulevat normaalisti maaliin. Maalissa on maalileimasin, joka pysäyttää ajanoton. 
Maalintulon jälkeen ilmoittaudu tulostoimistossa! 

Tulokset nähtävissä tulostaululla sekä kilpailun jälkeen Tarmon www-sivuilla. Myös 
kuntosuunnistajilla on mahdollisuus ruokailuun (5e). 

 

Nautinnollista suunnistusta kaupunkimaisemassa! 

 

 

Hämeenlinna Tarmo, suunnistusjaosto 


