
Hämeenlinnan Tarmo Ohjeet  

Suunnistusjaosto 25.10.2020 

 

31.10.-1.11.2020 KUNTOROGAINING,  
TENHOLA HATTULA  

 

Nämä ovat tapahtuman alustavat ohjeet, päivitämme ohjeita tarvittaessa. 

Tapahtumassa huomioidaan korona-ajan vaatimukset, tehdään yhdessä vastuullinen tapahtuma. 
Käy tutustumassa ennen tapahtumaa Covid -ohjeeseen (ohje julkaistaan maanantaina 26.10). 

Opastus: Lauantaina Klo 8.30 -14.30, Merventien ja Tenholantien risteys, karttalinkki.  

Pysäköinti: Tenholantie 102, 13720 Hattula, karttalinkki. Omatoimirasteille osallistujat huolehtikaa, 
että ajoväylät pysyvät vapaana. 

TAPAHTUMA 31.10.: 

Karttojen myynti tapahtumapaikalla kello 09-12. 

Karttamaksu 10€/kartta, alle 16v 5 €/kartta. Karttoja joukkue saa niin monta, kun ovat maksaneet. 
Toivomme ilmoittautumista sekä maksua ennakkoon. Toimi näin: 

1. Ilmoita joukkueesi oheisella lomakkeella perjantaina klo 12.00 mennessä. Lomake. 
2. Maksa karttamaksu ennakkoon (maksuvaihtoehdot: tilisiirto, MobilePay, SmartumPay), 

vahvistussähköposti sisältää ohjeet maksuun. 
3. Saavu tapahtumaan terveenä ja näytä tosite maksusta kartanmyyntiin. Saat kartat. 
4. Suunnittele reittisi, lähdöt 9-12. 
5. Nauti suunnistuksesta 

Joukkueella vain yksi (1) Emit. Emit kortteja lainataan (1€). Reilua järjestäjää kohtaan olisi, ettei 
omia vanhoja karttoja käytetä.  

Kartan saa ilmoittautumisen yhteydessä, Rogaining -tapahtumaan kiinteästi kuuluvaan reitin 
suunnitteluun on mahdollista käyttää tarvittava, sopivaksi katsomansa aika.  Lähtöpaikalle on 
matkaa 200m, ajanotto käynnistyy 0-leimasimella. 

Maalissa ajanotto pysähtyy maalileimaukseen, kortti luetaan tulospalveluun kartanmyynnissä.  
Maali suljetaan klo 14.15.  

SARJAT: 1 tunti (60min) ja 2 tuntia (120min).  

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6776649.916436634&e=354535.70949527586&title=KuntoRogaining+2020+-+opastus&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6777497.916314564&e=354031.70949527586&title=KuntoRogaining+2020+-+pys%C3%A4k%C3%B6inti&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D
https://hlt.sporttisaitti.com/kilpailut/kuntorogaining-2020/kuntorogaining-ilmoittautuminen/
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Kartan mittakaava on 1:10 000, SRA 3. Kartta on alueen suunnistuskartta (päivitetty 2018 – 2020, 
kartoittaja Harri Lehtimäki). Rastimääritteet ovat painettuna karttaan. Karttojen jaon yhteydessä 
jaetaan myös karttamuovit. Suunnistajalla on sarjan mukainen aika hakea mahdollisimman monta 
rastia vapaassa järjestyksessä. Rastin koodin toinen numero ilmoittaa rastilta saatavan pistemäärän. 
Esim. rasti 125 antaa 20 pistettä, rasti 135 antaa 30 pistettä, 145 antaa 40 pistettä ja 155 antaa 50 
pistettä. Joukkue etenee yhdellä Emit -kortilla.  

Voittaja on kisailija tai joukkue, joka kerää eniten pisteitä. Jokaiselta kilpailuajan ylittävältä 
minuutilta vähennetään kymmenen (10) pistettä, klo 14.15 jälkeen maaliin tulleet eivät saa tulosta. 
Ajan alituksesta ei tule miinuksia. Muista maalileimaus, ilman maalileimausta suoritus hylätään. 
Tapahtumaan osallistuvat (Emit kortin -kirjanneet) muistakaa ilmoittautua maalissa. 

TULOKSET: Tulokset löytyvät tapahtuman jälkeen Tarmon www -sivuilta, hlt.sporttisaitti.com  

KIELLETYT ALUEET Muista noudattaa karttamerkkien mukaisia kiellettyjä alueita, mm. piha-alueet.  

 

OMATOIMIRASTIT 31.10. – 1.11. 

Omatoimisuunnistus on mahdollista sunnuntai iltaan saakka, rastit käydään hakemassa maastosta 
maanantaina. Rasteilla Emit-kapulassa heijastimet. Samoin maanomistajien kanssa on sovittu, että 
suunnistustoimintaa on vain lauantaina ja sunnuntaina. Huom! alueella metsästetään arkipäivinä – 
kannattaa välttää maastossa liikkumista metsästysaikana. 

Lataa karttatiedosto tai varaa noudettava kartta oheisella lomakkeella. Lähetettyäsi lomakkeen, saat 
vastausviestinä linkit karttatiedostoihin (karttatiedostot ladattavissa lauantaina 9.00). 

Karttamaksu 10€/kartta, alle 16v 5 €/kartta.  

Toimi näin: 

1. Täytä oheinen lomake 
2. Mikäli haluat noutaa tulostetun kartan tapahtumapaikalta (la 9-14), ilmoita se ko. 

lomakkeella perjantaina klo 12.00 mennessä. 
3. Maksa karttamaksu ennakkoon (maksuvaihtoehdot: tilisiirto, MobilePay, SmartumPay). 

Ohjeet saat sähköpostiin. 
4. Tulosta kartat (tai nouda varaamasi kartta klo 14 mennessä). 
5. Käy suunnistamassa  
6. Kirjaa rastisi Tarmon www-sivujen kautta. 

TULOKSET: Suunnistuksen jälkeen voit käydä Tarmon www -sivuilla (hlt.sporttisaitti.com) 
syöttämässä joukkueesi käymät rastit (viimeistään maanantain akana). Julkaisemme 
omatoimirastien tulokset tiistaina 3.11. 

https://hlt.sporttisaitti.com/kilpailut/kuntorogaining-2020/omatoimirogaining-ilmoittautumin/
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KIELLETYT ALUEET Muista noudattaa karttamerkkien mukaisia kiellettyjä alueita, mm. piha-alueet.  

 

Nautinnollista suunnistusta! 

 Hämeenlinnan Tarmo 


