
Kilpailuohjeet 
 
TUPI:n  sprinttiviesti Naantalin Kuparivuoressa ma 17.5. 

 

Järjestävät tahot: 

Turun Suunnistajat ry. ja TUPI (Suomen työpaikkaurheilu ry:n jäsenyhdistys) 

Kilpailuissa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja näitä järjestäjän antamia ohjeita. 

 

Toimihenkilöt: 

Kilpailunjohtaja Pekka Salmi, ratamestari Marko Virta, tulospalvelu Jouni Laaksonen, valvoja 

Timo Grönroos (MS Parma), kuulutus Pekka Salmi, tiedottaja Marjo Hovirinta. 

 

Sarjat ja matkat: 

Yhteislähtö klo 18 kisakeskuksesta. Hajonnat kaikilla osuuksilla. 

 

D21  1,8 – 1,9 km H21  1,8 – 1,9 km H50  1,8 – 1,9 km HD  1,8 – 1,9 km 

D50  1,8 – 1,9 km H40  1,8 – 1,9 km H60  1,8 – 1,9 km 

 

Joukkueessa kaksi juoksijaa / neljä osuutta; ensimmäinen kilpailija juoksee osuudet 1 ja 3, toinen 

kilpailija osuudet 2 ja 4. 

 

Kartta: 

Sprinttitulostekartta 1:5 000, käyräväli 2,5m. Kartoituspäivitys 4/09. Kartan koko A4. 

Rastimääritteet on painettu karttaan. Kartta on valmiina muovikotelossa.  

 

Rintanumerot: 

Käytetään kaikissa sarjoissa. Numerot noudetaan infosta. Jos juoksija-/emit-tietoihin on tullut 

muutoksia, täytetään infossa muutosilmoituslomake. 

 

Vaihtotapa: 

Vaihtoon ja maaliin tultaessa suoritetaan maalileimaus. Vaihto tapahtuu antamalla kartta seuraavan 

osuuden juoksijalle. 

 

Maali: 

Maaliaika otetaan maalileimauksesta. Sijoitus määräytyy kuitenkin ennen maalileimasinta 

sijaitsevan maalilinjan kohdalla, ei välttämättä leimausjärjestyksessä. Jos joukkue tulee ohitetuksi 

maalinjan jälkeen, muutetaan järjestys tuloksissa. Maalituomarina toimii Timo Vienanlinna. 

 

Leimaus: 

Emit-leimaus kaikissa sarjoissa. 

 

Emit-kortti: 

Tarkista Emit-kortin numero lähtölistasta. Lainakortit voi noutaa infosta, vuokra on 3 euroa. 

Palauttamattomasta lainakortista peritään 50 euroa. Emit-kortin tarkistusliuskan saa infosta. 

 

Mallirasti / Emit-kortin toimivuuden tarkistaminen: 

Mallirasti sijaitsee tulostaulun vieressä. 

 

Keskeyttäneet: 

Keskeyttäneiden kilpailijoiden tulee suorittaa maalileimaus ja emit –kortin tarkistus. Tulospalvelu 

toteaa keskeytyksen. 

 

Ensiapu: 

Kilpailukeskuksessa. 



 

Pesu, pukeutuminen ja WC:t: 

Pukeutuminen ja pesu Kuparivuoren jäähallissa. 

 

Kahvio: 

Kisapuffetissa on tarjolla kahvia, sämpylöitä, pullaa ja virvoitusjuomia. 

 

Tulokset: 

Nähtävänä kisakeskuksessa tulostaululla sekä osoitteessa 

http://tulospalvelu.olfellows.fi/2010/tupisprinttiviesti 
 

Palkintojen jako: 

Kuuluttajan ohjeiden mukaisesti sarjojen valmistuttua.  

STPU:n kilpailussa palkitaan mitalien lisäksi kolme parasta työpaikkaa pokaaleilla saavutetun 

kokonaispistemäärän mukaan. 1. sija 5 p, 2. sija 3 p, 3. sija 2 p ja muut sijat 1 p. Kaikki pisteet 

lasketaan yhteen eri sarjoista. 

 

Kielletyt alueet ja tiet: 

Huomioikaa, että kiellettyjä alueita ovat karttamerkkien mukaisesti tonttialueet, lisäksi 

ylipääsemätön aidan merkki tarkoittaa, ettei aidan yli saa kiivetä. 

Teitä ylitettäessä on noudatettava varovaisuutta. 

 

 

 

 Tervetuloa kilpailemaan sprinttimestaruuksista! 

http://tulospalvelu.olfellows.fi/2010/tupisprinttiviesti

