
 

YÖKETTU 2020 Kilpailukutsu 
 
Lounais-Suomen Partiopiirin yösuunnistusmestaruuskilpailu YÖKETTU 2020 
järjestetään maanantaina 26.10.2020 Liedon Ilmarisissa. Suunnistus 
tapahtuu metsämaastossa pimeään aikaan; kilpailu ei ole esteetön.  
 
Meripartiolippukunta Lätynkääntäjät kutsuvat Lounais-Suomen partiopiirin jäsenet taistelemaan 
yösuunnistuksen piirimestaruuksista. Osallistumisoikeus on SP:n jäsenmaksun maksaneilla L-SP:n 
lippukuntien jäsenillä. Kilpailussa noudatetaan L-SP:n suunnistusmestaruuskilpailujen sääntöjä. 
 
Sarjat ja alustavat matkat 
Piirimestaruudet ratkotaan sääntöjen mukaisissa henkilökohtaisissa sarjoissa. 
 
Miehet (täyttää vuonna 2020 enintään) Naiset (täyttää vuonna 2020 enintään)  
H11-12 (12 v.): matka 1,8km D11-12 (12 v.): matka 1,8km 
H13-14 (14 v.): matka 2,2km D13-14 (14 v.): matka 2,2km 
H16-15 (16 v.): matka 3km D15-16 (16 v.): matka 2,2km 
H17-18 (18 v.): matka 3,9km D17-18 (18 v.): matka 3,0km 
H19-20 (20 v.): matka 5km D19-20 (20 v.): matka 3,9km  
H21 (Yleinen): matka 5km D21 (Yleinen): matka 3,9km 
H35 (täyttää vuonna 2020 vähintään 35 v.): matka 3,9km D35 (täyttää vuonna 2020 vähintään 35 v.): matka 3km 
H45 (täyttää vuonna 2020 vähintään 45 v.): matka 3,9km D45 (täyttää vuonna 2020 vähintään 45 v.): matka 3km 
 
Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksassa 19.10.2020 mennessä ja jälki-ilmoittautuminen 23.10.2020 mennessä. 
www.kuksaan.fi/34558  
 
Osallistumismaksu 
Osallistumismaksu on 6€/henkilö, jälki-ilmoittautuneiden osallistumismaksu on 9€/henkilö. Maksuun sisältyy kartta, 
vaatteiden vaihtomahdollisuus, wc ja kilpailun jälkeen juoma. Osallistumismaksu laskutetaan lippukunnilta 
jälkikäteen.  
 
Kilpailukeskus 
Kilpailukeskuksena toimii Ilmaristen tanssilava Liedossa, Pahkalaukkaantie 58, 21350 Ilmarinen. Kilpailukeskus 
aukeaa klo 17.00. Kilpailukeskuksessa ei ole kanttiinia eikä peseytymismahdollisuutta. Suosithan omaa 
juomapulloa. Kilpailukeskus sulkeutuu klo 23. Laina EMIT:n (leimauskortti) saat kilpailukeskuksesta.  
 
Saapuminen 
Kilpailukeskukseen ei järjestetä yhteiskuljetusta. Pysäköinti tapahtuu kilpailukeskuksen läheisyydessä. 
Kilpailukeskuksessa on rajoitettu määrä pysäköintitilaa, suosikaa siis kimppakyytejä ja julkista liikennettä.  
 
Lähtö 
Lähtöajat ilmoitetaan osoitteessa www.latynkaantajat.fi/yosuunnistus keskiviikkona 21.10.2020. Ensimmäinen lähtö 
tapahtuu klo 18. Lähtöön on matkaa n.150 m kilpailukeskukselta.  
 
Kilpailukartta 
Kilpailussa käytetään sarjoilla H17-18, H19-20, H21, H35, H45, D19-20, D21, D35 ja D45 suunnistuskarttaa 
mittakaavassa 1:10 000, jonka käyräväli on 2,5 metriä. Muissa sarjoissa suunnistuskartan mittakaava on 1:7500, 
jonka käyräväli on 2,5 metriä. Karttaan on painettu kilpailukeskuksen numero hätätilanteita varten. 
 
Palkinnot 
Mestaruussarjoissa kolme parasta palkitaan mitalein. Palkinnot voi noutaa Lounais- Suomen Partiopiirin toimistolta 
ennakkoon sovittuna ajankohtana.  
 
Lisätietoja 
Kilpailun johtaja Laura Mäkinen 040 766 0844, makinen_laura@hotmail.com 
Tapahtuma löytyy myös L-SP:n Facebook-sivulta sekä osoitteesta www.latynkaantajat.fi/yosuunnistus 
 
Tulethan tapahtumaan vain terveenä! 
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