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1. YLEISTÄ
Mitä tässä ohjeessa puhutaan joukkueesta, koskee myös henkilökohtaisten sarjojen
yksittäisiä kilpailijoita.
Kilpailuun on ilmoittautunut 112 kilpailijaa. Henkilökohtaisissa sarjoissa kilpailee 49
kilpailijaa ja joukkuesarjoissa 30 joukkuetta.
Lyhyesti muutos edellisiin nightsprinteihin:
Kilpailu toteutetaan Street-O konseptilla, eli rastien leimaus tapahtuu vastaamalla rastia
koskevaan kysymykseen. Eli kun aikaisemmin leimasit emitillä, niin nyt leimaat tussilla.
Rastipisteellä näkyy vastaus rastin kysymykseen, esim nopusrajoituskyltin numero.
Maaliintulon jälkeen järjestäjät tarkastavat annetut vastaukset, ja tulokset muodostuvat
hyväksyttyjen vastausten perusteella.
Kysymyksillä ei pyritä hämäämään kilpailijoita, vaan tarkoitus on pelkästään kontrolloida
rastipisteellä käynti.
Emit on ainoastaan ajanottoon.

2. PÄÄTOIMIHENKILÖT
Kilpailunjohtaja

Kari Lehto

kari.lehto@turkurogaining.fi

Ratamestari

Kari Lehto

kari.lehto@turkurogaining.fi

Tulostoimisto

Hannu Arki

hannu.arki@turkurogaining.fi

Lähtö- ja maalivastaava

Mikko Knuuti

3. KILPAILUN YLEISAIKATAULU
Keskiviikko 14.11.2018
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16.30 Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto aukeaa
16.30 Pukeutumis- ja WC-tilat kilpailijoiden käytössä
17.30 Emit-korttien nollaus alkaa
17.45 Karttojen jako ja reittisuunnittelu alkaa
18.00 Lähtölaukaus
18.15 Juomarasti aukeaa
19.00 Maali aukeaa
20.00 Juomarasti suljetaan
20.00 Kilpailuaika päättyy
20.15 Arvontapalkintojen arvonta kilpailukeskuksessa
20.30 Maali suljetaan
21.30 Pukeutumistilat suljetaan
21.45 Kilpailukeskus suljetaan

4. KILPAILUKESKUS JA KILPAILUTOIMISTO
Kilpailukeskuksena toimii Vasaramäen koulu Lehmustien yksikkö, Lehmustie 7, Turku
Kilpailutoimiston puhelinnumero on 040-7782566. Numero on käytössä vain
kilpailupäivänä klo 16.30-21.30, muina aikoina yhteydenotot suoraan kilpailunjohtajaan.
Mikäli joukkueen ilmoittautumistiedoissa ei ole tapahtunut muutosta, joukkueen ei tarvitse
ilmoittautua kilpailutoimistossa saapuessaan kilpailukeskukseen.
Kilpailutoimistossa on arvotavarasäilytys. Arvotavarat luovutetaan takaisin kilpailijoille
kilpailunumeroa vastaan.
Varustekassit voi halutessaan jättää pukeutumistiloihin, jotka ovat kilpailun ajan järjestäjien
valvonnassa.
KILPAILUKESKUKSEN SISÄTILOISSA EI SAA LIIKKUA NASTAREILLA TAI
PIIKKAREILLA!

Kilpailutoimistosta on saatavissa Turku Rogaining-kangasmerkkiä. Merkin voivat kuitata
itselleen ne osallistujat, jotka sellaista eivät ole vielä saaneet.

5. PYSÄKÖINTI
Kilpailukeskuksessa, eikä sen välittömässä läheisyydessä, ei ole pysäköintitilaa.
Vasaramäen alueella on mahdollisuus tienvarsipysäköintiin, huomioi kuitenkin kiellot.
Kilpailijoiden pysäköintiin suositellaan Kupittaan jalkapallostadionin viereistä
pysäköintialuetta Blomberginaukiolla, josta matkaa kilpailukeskukseen on n. 750 metriä.
6. KIELLETYT ALUEET
Verryttely on sallittu lähialueiden ulkoiluteillä. Kiellettyjä alueita ovat kaikki tonttimaaksi
merkityt alueet, sekä karttaan kielletyn alueen merkillä kuvatut alueet. Koska kilpailun
rogainingkartta pohjautuu peruskarttaan, on maastossa paljon alueita, joita ei ole merkitty
tonttimaaksi, mutta joille meneminen on kilpailijoilta kielletty, esim asutusalueiden
tonttimaiden ulkopuolella olevat istutukset.
Kilpailualuetta halkoo vilkasliikenteinen Uudenmaantie. Tämän tien ylitys/alitus on sallittu
ainoastaan karttaan merkityistä kohdista, joita ovat 3 alikulkua sekä 1 valo-ohjattu
ylityspaikka, sekä Eteläkaaren/Skarppakullantien liittymä, joka on alituspaikka johon
päästäkseen pitää käyttää valo-ohjattuja tienylityksiä.
Samoin kielletyksi on merkitty Skarppakullantie, pl valo-ohjatut ylityspaikat.
Alueen muu tiestö on merkitty sallituksi, mutta näilläkin liikuttaessa on luonnollisesti
noudatettava liikennesääntöjä ml teiden ylitykset suojateiden kohdalta.

7. ENSIAPU
Kilpailutoimistossa on saatavilla perus-ensiaputarvikkeita (nyrjähdykset, hiertymät,
naarmut) itsehoitoa varten.
Turun alueen terveyskeskuspäivystys toimii T-sairaalassa, Savitehtaankatu 1, Turku, puh.
02 313 8800. Päivystyksessä hoidetaan kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita.
Mikäli suunnistaja vammautuu maastossa ja tarvitsee kuljetusta, kuljetuksen jatkohoitoon
voi tilata kilpailutoimistosta, puh. 040-7782566.
8. KILPAILUNUMEROT
Kaikki sarjat käyttävät kilpailunumeroita. Joukkuesarjoissa joukkueen johtaja kantaa
kilpailunumeroa. Kilpailunumeroa kannetaan näkyvillä koko kilpailun ajan siten, että se
näkyy esteettä eteenpäin. Kilpailunumerot ovat kilpailijoiden itse noudettavissa
kilpailutoimiston läheisyydestä.
Kiinnittämiseen tarvittavat hakaneulat kilpailijat varaavat itse mukaansa.
Kilpailunumeroita ei tarvitse palauttaa kilpailun jälkeen.
Välttääksemme turhaa muoviroskaa, on kilpailunumerot ns “ylijäämäkamaa”, eli eivät ole
missään loogisessa järjestyksessä+tunnistetiedot ovat vanhentuneita.
9. KILPAILUMAASTO
Katso erillinen ratamestarin lausunto.
10. VAROMÄÄRÄYKSET JA VAKUUTUKSET
Kilpailu käydään kaupunkiympäristössä. Kilpailureitti sisältää runsaasti katujen ylityksiä,
sekä muutamia kertoja alueen halkovan pääuran ylityksiä/alituksia. Katujen/pääuran
ylityksissä/alituksissa ei ole opastuksia järjestäjien toimesta, joten erityisesti ylityksissä on
noudatettava erityistä varovaisuutta. Kilpailijoiden on noudatettava liikennesääntöjä.
Kilpailijoita muistutetaan, että kadut/ajoradat on tehty ajoneuvoja, ei suunnistajia varten.

Jokaiselle kilpailijalle pakollinen varuste on HEIJASTIN!

Järjestäjät suosittelevat heijastinliivin käyttöä. Järjestäjä varaa kilpailukeskukseen
muutaman kappaleen lainattavia heijastinliivejä. Huom! Nämä eivät ole varsinaisia
juoksuliivejä.
Jokaisen kilpailijan tulee huomioida oman valaisimensa vaikutus muuhun liikenteeseen.
Voimakas otsavalaisin saattaa häikäistä niin autoilijoita kuin myös pyöräilijöitä ja
jalankulkijoita. Myös koirat saattavat reagoida äkillisesti nopeasti lähestyvään kirkkaaseen
valoon. HIMMENNÄ voimakas valaisin katuosuuksilla!!
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan. Kilpailun järjestäjä ei vakuuta
kilpailijoita eikä vastaa kilpailijoille aiheutuneista tapaturmista eikä kilpailijoiden
aiheuttamista vahingoista. Kilpailijoilla tulee olla voimassa oleva tapaturmavakuutus.
Jäsenmaksunsa maksaneilla partiolaisilla on partiovakuutus voimassa.
11. KILPAILUKARTAT JA RATAMERKINNÄT
Sprinttikartta, 1:7 000, käyräväli 2 m, vuodelta 2017. Alue on pääasiassa
pientalotaajamaa, jossa muutama metsä-alue.
“Rogainingkartta” 1:12 500, käyräväli 5 m, vuodelta 2018, katso tarkemmin ratamestarin
lausunnosta. Sprinttikartan kattama alue on rajattu rogainingkarttaan yhtenäisellä vihreällä
viivalla. Kartat on tulostettu samalle A3 -kokoiselle, säänkestävälle arkille. Toisella puolella
on rogainingkartta ja toisella puolella sprinttikartta ja kysymyslomake.
Rastit on piirretty violetilla värillä joko rogainingkarttaan tai sprinttikarttaan. Rastit on
merkitty ympyröin ja niiden vieressä olevin rastikoodinumeroin. Rastit saa hakea
haluamassaan järjestyksessä.

Joukkuesarjoissa joukkue saa jokaiselle oman karttaparin.
Lähtö ja maali sijaitsevat eri paikassa. Lähtö on merkitty rogainingkartaan kolmiolla ja
maali kaksoisympyrällä.
12. RASTINMÄÄRITTEET
Kilpailun konseptista johtuen rastimääritteet eivät ole käytössä. Jos rastipisteen
selkeyttäminen niin vaatii, on kysymyksessä asia huomioitu.
Esimerkki kysymyksestä: 12 Taloyhtiön nimi opasviitassa? (teiden risteys)
13. RASTIEN PISTEYTYS JA KILPAILUN PISTELASKU
Rastit on pisteytetty eri arvoisesti. Kustakin rastista saa pisteitä välillä 1 - 10 p. Rastikoodin
viimeinen numero kertoo rastin pistemäärän. Jos rastikoodin viimeinen numero on nolla,
rastista saa täydet 10 pistettä. Esimerkkejä: Rastikoodi 25 -> 5 pistettä. Rastikoodi 40 ->
10 pistettä. Rastikoodi 32 -> 2 pistettä.
Rastikoodien numerot ovat välillä 10 - 57.
Eniten pisteitä määräajassa kerännyt on kilpailun (sarjan) voittaja. Tasapisteiden sattuessa
järjestyksen määrää suoritusaika.
Pisteitä rastista saa vain, mikäli vastaus rastin kysymykseen on oikea! Kiireestä
huolimatta, pyri kirjaamaan vastaus selkeästi. Vastaukset tarkastava joukko on toki
rutinoitunut tehtävään, eli pyrkii epäselvimmissäkin tapauksissa löytämään vastauksen, ja
mielellään oikean.
Vastaukset ovat pääsääntöisesti kilpailun luonteelle sopivia, eli nopeasti kirjattavia 1 tai 2
numeroa tai kirjainta.
Myöhässä maaliin tulevien joukkueiden kokonaispisteistä vähennetään 2 pistettä kutakin
alkavaa myöhästymisminuuttia kohden.

Turku Street-O kauden 2018-2019 kokonaispisteisiin kilpailusta kertyy pisteitä siten, että
eniten pisteitä kerännyt joukkue saa 1200 pistettä, ja muille jaetaan pisteitä tähän
suhteutettuna.
14. JUOMARASTI
Juomarasti on yksi kilpailun pisteytetyistä rasteista. Rastia koskeva vastaus selviää
rastipisteellä. Vastaa mielellään kysymykseen ennen juomatarjoilua, niin ei unohdu pisteet
rastille. Juomarastilla on tarjolla sekamehua ja vettä. Myös omien juomapussien/-säiliöiden
täydennys juomarastilla on sallittua.
15. EMIT-LEIMAUS
Kilpailussa käytetään sähköistä Emit-leimausjärjestelmää ajanottoon. Niille, jotka eivät ole
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaneet omaavansa Emit-korttia, on varattu lainakortti.
Laina-Emit-kortit ovat kuitattavissa henkilökohtaisesti kilpailutoimistosta sen
aukioloaikoina. Laina-Emit-kortit kerätään pois Emit-purun yhteydessä.
Joukkue on itse vastuussa siitä, että joukkueella on toimintakuntoinen, lähtöluettelossa
mainitun numeron mukainen Emit-kortti. Virheellinen numero on muutettava
kilpailutoimistossa ennen kilpailun alkua. Emit-numeroa ei tarkisteta järjestäjien toimesta
lähdössä. Emit-kortin toimivuuden voi testata Emit-nollauspisteessä. Vilkkuva merkkivalo
nollaleimasimella leimattaessa eli nollattaessa osoittaa kortin olevan kunnossa. Anna
merkkivalon vilkahtaa 4 kertaa.
Maaliintulon jälkeen Emit-kortit käydään purkamassa tulostoimistossa. Lainatut Emit-kortit
on palautettava maaliintulon jälkeen kilpailutoimistoon, kuitenkin viimeistään
kilpailupäivänä klo 21.00. Palauttamattomasta kortista peritään 75€.
16. LÄHTÖ
Lähtö on kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Kilpailunumerot tulee noutaa
kilpailutoimiston läheisyydestä ennen lähtöön siirtymistä.
Lähdön toiminta:
Kilpailijat siirtyvät lähtöalueelle Emit-nollauspisteen kautta klo 17.30 alkaen, nollauspiste
sijaitsee alueen “portilla”. Joukkueet ryhmittäytyvät lähtöalueelle, karttojen ympärille klo
17.45 mennessä. Klo 17.45 joukkueet ottavat itselleen kilpailukartat. Kaikkien sarjojen
kartat ovat samanlaisia, eli joukkue voi ottaa minkä tahansa vapaan kartan/kartat.
Joukkueella on 15 minuuttia aikaa suunnitella oma reittinsä. 15 minuutin suunnitteluajan
kuluessa joukkue ei saa poistua lähtöalueelta.
Lähtölaukaus tapahtuu klo 18.00, jonka jälkeen joukkueet ovat vapaita poistumaan
maastoon. Varaslähdön ottaneita joukkueita rangaistaan kilpailujohtajan erillisellä
ankaralla nuhdesaarnalla.

Mikäli joukkue myöhästyy lähdöstä, joukkue saa lähteä maastoon, mutta myöhästynyttä
aikaa ei hyvitetä loppuajassa. Lähtö puretaan 18.15, tämän jälkeen ei joukkueita enää
päästetä maastoon.
Huom! Kilpailun luonteen mukaisesti lähtöalue on valaisematon/heikosti valaistu!
17. MAALI
Maaliin ei ole viitoitusta. Kilpailuaika katkeaa maalissa suoritettavaan maalileimaukseen.
Maalileimauksen suorittavan joukkueen jäsenen tulee saapua maaliin oman joukkueensa
viimeisenä. Puuttuva maalileima johtaa joukkueen hylkäämiseen.
Maaliintulon jälkeen joukkue käy purkamassa Emit-korttinsa tulostoimiston
Emit-purkupisteessä, maali sijaitsee kilpailukeskuksen läheisyydessä (kts erillinen kartta).
Emit-purun yhteydessä joukkue luovuttaa karttansa (=vastauksensa) toimitsijalle ja saa
tilalle pienenetyn kilpailukartan Mikäli vastauksissa on epäselvyyksiä, joukkue ohjataan
sivulle selkeyttämään vastauksiaan.
Keskeyttänyt joukkue juoksee normaalisti maaliin ja ilmoittaa keskeytyksestä Emit-kortin
purkupisteessä.
Kilpailukeskuksessa on mehutarjoilu, jossa on tarjolla sekamehua ja vettä, sekä
grillimakkaraa kisan jälkeiseen tankkaukseen.
18. PUKEUTUMIS- JA WC-TILAT
Kilpailukeskuksena toimii koulun aulatila, jossa on rajallisesti pukeutumistilaa kilpailijoille.
Tiloissa ei ole erikseen pukuhuoneita miehille ja naisille. Rakennuksessa on rajalliset
wc-tilat miehille ja naisille. Kilpailukeskuksessa ei ole peseytymistiloja.
19. TULOKSET
Alustavat tulokset pyritään julkaisemaan saman illan aikana. Sarjakohtaiset tulokset
julkaistaan seuraavana päivänä. Kaikki tulokset löytyvät: http://www.tume.fi/rogaining/
20. PALKINNOT
Kaikkien kilpailijoiden kesken arvotaan 5 kpl tavarapalkintoja.
Palkintojen arvonta tapahtuu kilpailukeskuksessa klo 20.15. Arvontapalkintoja ei lähetetä
jälkikäteen.
21. LÖYTÖTAVARAT
Löytötavaroita voi kilpailun aikana tiedustella kilpailutoimistosta ja kilpailun jälkeen
kilpailunjohtajalta, puh. 040 727 4970, kari.lehto@turkurogaining.fi.

