
Hurjan Pimee Harju Kilpailuohje  

Lounais-Suomen Partiopiirin yösuunnistusmestaruus- 

kilpailu Hurjan Pimee Harju 4.11.2021 Säkylänharjulla.  

Järjestäjänä Huittisten alue. 

Erityisohje: koronaviruksen huomiointi kilpailussa  

Olethan saapunut kisaan täysin terveenä.  

Muista turvaväli toisiin suunnistajiin ja järjestäjiin.  

Yskimiset ja aivastukset hihaan. Käytä käsidesiä aina tarvittaessa. 

Niistämisen jälkeen aina käsidesiä.  

Säännöt: Kilpailuissa noudatetaan L-SP:n suunnistusmestaruuskilpailujen 

sääntöjä sekä Suomen Partiolaisten (SP):n turvallisuusohjetta  

Kilpailun aikataulu   

16.45 kilpailukeskus aukeaa  
18.00 ensimmäinen parisarjan lähtö  
18.30 ensimmäinen mestaruussarjanlähtö  
19.01 viimeinen lähtö  
n. 20.30 arvio viimeiset maalissa  
23.00 kilpailukeskus sulkeutuu viimeistään  
 

Kilpailukeskus  

Kilpailukeskuksena toimii Vampulan ulkoilumaja, Harjuntie 407, Säkylä. 

Kilpailukeskus aukeaa kello 16.45. Kilpailukeskuksessa on pukeutumis- ja 

wc-tilat. Ei suihkumahdollisuutta. Kilpailukeskuksessa on kanttiini, jossa 

käy vain käteinen raha. Kilpailukeskuksen infoon voi tarvittaessa jättää 

arvotavarat säilytettäväksi.   

Saapuminen, paikoitus  

Opastus kantatieltä 41 sekä tieltä 314. Noudata liikenteenohjaajien ohjeita 

saapumisessa ja pysäköinnissä. Pysäköinti tapahtuu kilpailukeskuksen 

alueella.  

Ilmoittautuminen ja Emitit 

Mestaruus- ja parisarjoihin osallistuvat eivät ilmoittaudu kilpailupaikalla 

erikseen. Tarvittaessa kilpailijat noutavat laina-Emitin infosta. Jos Emit-kortin 

numero on muuttunut ilmoitetusta, ilmoita asiasta infoon. On kilpailijan 

vastuulla huolehtia, että annettu Emit-kortin numero on oikea. Laina-Emit-

kortit palautetaan Emit-kortin purun yhteydessä. Kortin kadottamisesta 



peritään 80 euron maksu. Kilpailukeskuksessa on mallirasti. Mallirastilla 

neuvotaan Emit-kortin käyttöä, mikäli se on tarpeen. 

Turvallisuus  

Ensiapupiste sijaitsee kilpailukeskuksessa. Jos eksyt suunnistaessa, suuntaa 

länteen asfalttitielle, mistä pääset kilpailukeskukseen. Ulkoilureitillä on 

opasteita, Ulkoilumaja-viitoilla löydät kilpailukeskukseen. Voit ottaa maastoon 

mukaan pillin, jolla voit herättää muiden huomion mahdollisen tapaturman 

sattuessa.  

Sarjat ja matkat  

Piirinmestaruudet ratkotaan sääntöjen mukaisissa henkilökohtaisissa 

sarjoissa 

MIEHET 

H 45 (täyttää kalenterivuonna vähintään 45 v.) 3,7 km  
H 35 (täyttää kalenterivuonna vähintään 35 v.) 3,9 km  
H 21 yleinen 5,0 km  
H 19–20 (täyttää kalenterivuonna enintään 20 v.) 5,0 km  
H 17–18 (täyttää kalenterivuonna enintään 18 v.) 3,7 km  
H 15–16 (täyttää kalenterivuonna enintään 16 v.)  
H 13–14 (täyttää kalenterivuonna enintään 14 v.) 2,4 km  
H 11–12 (täyttää kalenterivuonna enintään 12 v.) 2,2 km 
NAISET 
D 45 (täyttää kalenterivuonna vähintään 45 v.) 2,9 km  
D 35 (täyttää kalenterivuonna vähintään 35 v.) 2,9 km 
D 21 yleinen 3,9 km  
D 19–20 (täyttää kalenterivuonna enintään 20 v.) 3,7 km  
D 17–18 (täyttää kalenterivuonna enintään 18 v.) 2,9 km  
D 15–16 (täyttää kalenterivuonna enintään 16 v.) 2,4 km  
D 13–14 (täyttää kalenterivuonna enintään 14 v.) 2,4 km  
D 11–12 (täyttää kalenterivuonna enintään 12 v.) 2,2 km 
 
Parisarjat 
Samoajat 15v -17v 2,2km 
Tarpojat 12v -15v 2,2 km  
Avoin sarja 12v - 99v 2,2km 
 
 
 
 
 



Kilpailukartta ja rastimääreet 
 
Kartta: Tulostekartta Oripää-Säkylä (päivitetty 6/2021) mittakaava on 1 : 10 
000, käyräväli on 5 metriä. Kartan koko on A4 ja se on karttataskussa. 
Kuvalliset rastimääritteet on painettu kartan etupuolelle.   
 

Rastit  
Rastit ovat merkitty punavalkoisella rastilipulla. Rastilta löytyy Emit-leimasin ja 
heijastin. Rasteja on maastossa paljon, tarkista koodi ennen leimaamista! 
   
Lähtö  
Lähtöön on matkaa kilpailukeskuksesta n. 300m matka on viitoitettu. Saavu 
lähtöalueelle vähintään 5 minuuttia ennen lähtöaikaasi. Jos kilpailija 
myöhästyy lähdöstä, hänen tulee ilmoittautua lähdön nimenhuutoon. 
Myöhästyminen voi johtaa siihen, että kilpailija pääsee maastoon vasta sarjan 
viimeisen lähtijän jälkeen. Kilpailijat kutsutaan lähtöön nimellä 4 minuuttia 
ennen omaa lähtöaikaa. 3 minuuttia emit numeron tarkastus. 2 minuuttia 
mallikartta. 1 Minuutti ennen lähtöä kilpailijat siirtyvät oman sarjan kartalle. 5 
sekunttia ennen piippausta emit nollaus. Anna leimasimen valon välähtää 
kolme kertaa. Lähtömerkin kuullessasi ota kartta.  
 
Maali 
Maali sijaitsee n 300 metriä kilpailukeskuksesta. Muista leimata maalissa. 
Maalileimauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät kilpailukeskukseen Emit-purkua 
varten. Viitoitettua reittiä. Laina-Emitit palautetaan purkupisteelle. Mikäli 
kilpailija keskeyttää, hän tulee maaliin normaalisti ja ilmoittaa Emit-purussa 
keskeyttämisestä. Kilpailijat saavat pitää kartan kilpailun jälkeen. Maaliin 
tulleet kilpailijat eivät saa näyttää karttaa tai keskustella radasta vielä 
lähtöään odottavien kilpailijoiden kanssa.  
 
Kilpailun seuraaminen  
Huoltajat ja katsojat voivat seurata kilpailua kilpailukeskuksessa, lähdössä ja 
maalissa. Huoltajien ja katsojien liikkuminen kilpailualueella on kielletty 
 
Palkintojenjako ja tulokset  
Mestaruussarjojen kolmelle parhaalle jaetaan Lounais-Suomen partiopiirin 
yösuunnistusmestaruusmitalit. Palkinnot jaetaan sarjoittain tulosten selvittyä 
kilpailukeskuksessa. Palkinnot voi myös noutaa Lounais-Suomen Partiopiirin 
toimistolta ennakkoon sovittuna ajankohtana. Parisarjoin osallistuneiden 
joukkueiden kesken arvotaan kolme palkintoa. Tulokset julkaistaan kilpailun 
jälkeen piirin, sekä kilpailun nettisivuilla 
www.sakylanpartio.net/hurjanpimeeharju 
 

http://www.sakylanpartio.net/hurjanpimeeharju


 
Tuomarineuvosto  
Tuomarineuvoston jäsenillä on heijastimella varustettu vaalea hihanauha 
vasemmassa käsivarressa.  
Tuomarineuvoston puheenjohtaja: Petri Vainio 040 8363413 
Kilpailun valvoja: Anna Leisvuori 040 5447005 
Kilpailun johtaja: Anne Kakkuri-Alanen 050 3368430  
Kilpailijoiden edustaja: Tapani Kosonen  

 
Kilpailun järjestelytoimikunta 
Kilpailun johtaja: Anne Kakkuri-Alanen  Huittisten Eränkävijät 
Ratamestari: Kaisa Teerikoski   Lauttakylän Luja 
Järjestelysihteeri: Minttu Aaltonen  Huittisten Eränkävijät 
Kilpailukeskus: Laura Toivonen  Säkylän Partio 
Lähtö: Kati Lahtinen    Huittisten Eränkävijät 
Tuloslaskenta: Laura Välilä   Lallin Partio 
EA: Anri Södergård    Nakkilan Partiolaiset 
Huolto: Kari Kankaanpää   Harjavallan Pirkat 
 
  
 


