
  
   

Informaatio ja Kilpailuohjeet -PM 
 
Tidustelut 
Snättringe SK:n kanslia  08-711 78 47 ( faxi/ puhelinvastaaja ) Ei jatkuvaa päivystystä.  
Inger Schwartz 08-771 76 54  
Lehdistö Bo Juhlin  Puh: 08 771 30 81  tai   bo.juhlin@traintech.se 
 
Ilmoittautuminen/ Majoitus 
Ilmoitetaan kyseessä olevalle seuralle E-postin kautta  noin  2 viikkoa ennen kilpailupäivää. 
 
Kokoontuminen / Matkustustapa / Pysäköinti 
Kokoontuminen: Tullingen lentokenttä n  25 kilometriä lounaaseen Tukholman keskustasta. Opastus  E4/E20:lta  
Fittjan  kohdalta,  josta on n 20-25 min. automatka pysäköintipaikalle. 
Julkiset liikuntavälineet: Paikallisjuna Tullingeen, josta bussi 721 lähtee  F18:sta,  bussi lähtee Tullingen 
asemalta 16 minuuttia  yli joka täysi tunti.  Bussi F 18:sta takaisin lähtee joka täysi tunti. 
Pysäköinti: Pysäköinti lentokenttäalueella, mikä tarkoittaa sitä, että tomitsijoiden ohjeita on ehdottomasti 
noudatettava. Etäisyys pysäköintipaikalle kilpailukeskuksesta  enint. 2000 m. 
Perillä, kilpailukeskuksen läheisyydessä, mahdollisuus bussin nopeaan purkamiseen. Kotimatkalla tavoittavat 
kilpailijat bussin busseille varatuilta pysäköintipaikoilta. 
Joukkuekuoret: 
Yksi kuori joukkuetta kohden; sisältää numerolaput, SportIdent kortit (niille jotka vuokraavat), SportIdent 
numerolomakkeet, ohjelmalehtisen, lomakkeen jolla voi muuttaa joukkueen kokoonpanoa , 
joukkueenjohtajakortin, karttakuitin sekä muuta informaatiota. Kuoret jaetaan kovalla alustalla majoittautumisen 
sisäänkirjoituksen yhteydessä . Muut joukkueet saavat joukkuekuoren kilpailukeskuksen informaatiosta lauantai-
aamuna 7:30:stä lähtien. 
Joukkueenkokoonpano  
Ilmoitetaan yksinkertaisimmin 25-mannan kotisivulla sille tarkoitetulla lomakkella, tai joukkuekuoressa olevalla 
lomakkeella.  
Vaatteet / Kengät 
Kokonaan peittäviä vaatteita tulee käyttää. Piikkarit ovat kielletyt mutta nappulakengät joissa on kovametalli- 
nappulat ovat sallitut 
Joukkueenkokoonpano / Osuudet / Ratojen pituus 
Osuuksilla 3 – 7 kilpailevat joukkueet neljällä rinnakkaisella juoksijalla. Joukkueeseen sisältyy enintään 9 kpl 
H21-39 ja vähintään 7 naista, joista yhden on oltava  D-14/D45- ja yhden D-18/D 35-. Varalla olevia juoksijoita 
aiemmin ilmoitetusta joukkeenkokoonpanosta voidaan valita vapaasti kilpailun aikana, edellyttäen että 
vallitsevia sääntöjä ei rikota.  Joukkuekokoonpano Ruotsin suunistusliiton  (SOFT) sääntöjen mukaan on sallittu. 
 
Osuus Juoksj. 

määrä 
Osallistumisoikeus Vaikeustaso 

 
Pituus 

Km 
Arvioitu 

   Juoksuaik 
Lähtöaika 

Osuudelle n: 
1 1 Kaikki Sininen 6,9 40 min 9:15 
2 1 Kaikki Sininen 6,7 40 min 9:55 
3 4 naiset Punainen 3,8 28 min 10:35 
4 4 Ei D19-39, H15-54 Valkinen 3,2 22 min 11:03 
5 4 Kaikki Sininen 7,0 43 min 11:25 
6 4 Ei H17-39 Punainen 3,8 24 min 12:08 
7 4 Kaikki Punainen 4,3 27 min 12:32 
23 1 Ei D19-34, H15-49 Oranssi 3,6 23 min 12:59 
24 1 Naiset Sininen 4,0 27 min 13:22 
25 1 Kaikki Sininen 8,3 49 min 13:49 

 Målgång:        14:38 



 
Kilpailutapa 
Yhteinen lähtö ykkösosuudelle jonka jälkeen vaihto tapahtuu osuuksille 2. Osuuksilla 1 ja 2 juoksee yksi 
osanottaja joukkuetta ja osuutta kohden. 3:lta osuudelta 7:lle osuudelle juoksee neljä osanottajaa joukkuetta ja 
osuutta kohden. Osuuksilla 23 – 25 juoksee yksi osanottaja joukkuetta ja osuutta kohden. Osuuden 23 juoksija ei 
saa startarta ennekuin kaikki neljä osuuden 7 juoksijaa ovat tulleet vaihtoon. 
 
Sähköinen leimaussysteemi 
Uutuus!  
Tämän vuoden 25-mannassa käytetään SportIdentkortteja leimaussysteeminä. 
Joukkuekuoressa on lista kyseessä olevan joukkueen rekisteröidyistä  SportIdentkorteista. 
Joukkueen johtajan on huolellisesti tarkistettava kyseinen lista, allekirjoitettava se ja jätettävä se 
informaatioon ennen lähtöä, muutoin saatetaan joukkueen lähtö kieltää.  SportIdentkortti on  sidottu 
joukkueseen, mihinkään erityiseen osuuteen vaan sitä voidaan käyttää millä osuudella tahansa.  Korttia voidaan 
käyttää vain kerran kilpailupäivänä. 
Vuokratusta, kadotetusta SportIdentkorttista veloitetaan 300:- 
 
Rasteilla ei tule olemaan nastaleimaisinta varalla vaan jokaisella rastilla  on sen sijaan vähintään 2 
leimasinyksikköä. Leimaaminen tapahtuu työntämällä SportIdentkortti kontrolliyksikössä sijaitsevaan reikään. 
Hetken kuluttua leimaus on rekisteröity. Leimaaminen on oikein suoritettu kun kontrolliyksikkö indikoi 
punaisella välkkyvällä lampulla ja piippaavalla äänellä.   
Vetoamme kaikkiin joukkueenjohtajiin, että he varmistavat että joukkueen jäsenet ymmärtävät kuinka 
leimaaminen SportIdentkortilla tapahtuu. 
Kuinka leimaminen lähdössä ja maaliin tullessa tapahtuu selitetään edempänä tässä PM:ssä otsikon ”Vaihto” 
yhteydessä.  
Juoksija itse on vastuussa siitä, että leimaaminen on  rekisteröitynyt. Jos joku yksikkö ei sattuisi toimimaan 
täytyy juoksijan suorittaa leimaaminen jossain toisessa yksikössä kyseessä, olevalla rastilla.  
 
Radat/Hajonnat 
Osuudet 1 ja 2 on hajotettu keskenään, osuudet 3 – 7 on hajotettu sisäisesti.  Osuudet  23 – 25 ovat suoria ilman 
hajontaa. 
Numerolaput 
Kannetaan näkyvästi rinnalla. Sponsorin nimeä ei saa taittaa piiloon. Sponsorin nimi  ilmoittaa myös 
lähtöaitauksen jota juoksijan tulee seurata vaihtoon tai maaliin tullessaan.  
 
Lähtö/Maali 
Yhteinen lähtö osuudelle 1 klo  9:15. Juoksijoiden täytyy olla lähtöaitauksessa viimeistään  klo  9:05.  
Ensimmäisen osuuden lähdössä yleisöllä on oikeus seistä tien vieressä lähtöviivalle saakka.  
Voittajajoukkueen maaliintuloajaksi on arvioitu  14:35. 
Kartta 
Kartta on mittakaavassa 1:10 000, uudistettu ja painettu 2001. Käyräväli  2 – 4 m.  
Kartalla on rastien kuvaus painettu violetilla värillä. Rastiympyrässä ilmoitetaan rastin järjestysnumero jota 
seuraa koodiluku yhdistettynä yhdysviivalla. Katso esimerkkiä alhaalla. Tämä, jotta väärinleimaamisen riski 
vähenisi. 
 

                      
 
Tarkista koodiluku huolellisesti. Rastit sijaitsevat joillakin alueilla hyvin lähellä toisiaan..  
Maastokuvaus 
Helppokulkuinen ja hiukan kumpuileva metsämaasto. 
Useat poluista ovat voimakkaasti ”rikkiajettuja” ja niissä on syviä moottoripyöränuria . Joitakin pienempiä 
polkuja joita ei ole voitu esittää kartalla esiintyy.  
Epäselviä polkuja metsässä on merkitty valkoisella nauhalla.  Koskee erityisesti osuutta nro 4. 



 
Vaihto /Leimaaninen 
Matkalla viimeiseltä rastilta maaliin valitsee juoksija sen aitauksen joka on merkitty osuuden numerolla ja sillä 
sponsorilla joka vastaa juoksijan numerolappua.  Pian maaliintulon jälkeen on tehtävä maaliintuloleimaus. 
Maalin leimausyksikössä ei ole koodilukua. Maaliintulon jälkeen luovutetaan kartta maalitoimitsijoille. Tämän 
jälkeen jatkaa juoksija edelleen karttalankulle. Karttalankulla vaihtaa juoksija antamalla seuraavalle 
joukkuetoverille ylimmäisen kartan joka on merkitty joukkueen numerolla ja osuudella. Osuudelleen lähtevä 
juoksija jatkaa karttalankun suunssa ja juoksee ulos portista lähtöviivan suuntaan.  Matkalla lähtöpisteeseen 
suoritetaan lähtöleimaus.  Lähdön leimausyksiköillä ei ole koodilukua.   
Ykkösosuuden juoksija EI lähtöleimaa ja osuuden 25 juoksija leimaa maaliintulon jälkeen. 
Tärkeää 
♦ Että 2 osuuden juoksija ottaa 4 karttaa ja jakaa ne 3:en osuuden juoksijoille.  
♦ Vähentääkseen tungosta karttalankulla on sallittua että 3:en osuuden juoksija jakaa kartat joukkueelleen 

vaihtoalueen sisällä lähtöpisteen portille saakka. 
♦ Älä unohda leimata lähdössä ja maalissa. 
 
Osuudet  3 – 6 juostaan rinnakkain. Kun osuus  7 tulee vaihtoon ottavat 3 ensimmäisenä vaihtoon tulleet 
juoksijat kuten tavallista ylimmäisen kartan jotka ovat tyhjiä mutta eri värisiä  ja luovuttavat ne 23:en osuuden 
juoksijalle. 23.en osuuden juoksija saa viimein  oikean kartan viimeiseltä vaihtoon tulevalta 7:en osuuden 
juoksijalta. Kolme ensimmäistä tyhjää karttaa luovuttaa 23:en osuuden juoksija toimitsijoille matkalla 
lähtöpisteeseen. 
 Tärkeää 
♦ Tyhjennä SportIdentkortti vaihtoalueen sisäänkäynnin luona.  
♦ Varo  ”karttakierrosta”. Tämä riski on olemassa kun esim osuuden 4 ensimmäinen juoksija (juoksija A) 

tulee vaihtoon ennenkuin viimeinen osuuden 3 juoksija on vaihtanut.  Osuuden 4 juoksija vaihtaa tällöin 
osuuden ensimmäisen kartan ei siis päällimäistä karttaa. 

♦ Tarkista aina että kartan numero vastaa joukkueen numeroa ja kyseessä on oikea osuus. Juoksijoilla on aina 
vastuu siitä että he vaihtavat oikean kartan.  

 
Tulostus 
Vaihdettuaan tai saavuttuaan maaliin jatkaa juoksija vaihtoalueen ulosmenoon jossa  SportIdentkortin tulostus 
tapahtuu. Sen tulee tapahtua viimeistään  30 minuuttia maalintuloleimauksen jälkeen. Jos tulostusta ei hyväksytä 
on juoksijan ja joukkueenjohtajan hakeuduttava valitusmuurille asian selvittämiseksi 30 minuutin aikana.  
Informaatiolehtinen tästä jaetaan  kyseessä olevalle juoksijalle tulostuksen yhteydessä. 
 
Väärä kartta 
Joukkue joka ottaa toisen joukkueen kartan hylätään. Joukkue johon teko kohdistuu saa uuden kartan 
toimitsijoilta karttalankun loppupäästä, mutta mitään aikahyvitystä ei jaeta. 
 
Kielletyt alueet 
Kaikki kartalle merkitty tonttialue ja erityisesti merkityt vapaa-alueet ovat kiellettyä aluetta ja  niitä ei saa ylittää. 
Vapaa-alueet on merkitty violetilla rasteriviivoituksella kartalla ja sini/keltaisilla nauhoilla metsässä jos rajat 
ovat epäselviä. Noudata myös kielletyn alueen kylttejä.  
 
Hylkääminen 
Jos joukke on rikkonut vallitsevia kilpailusääntöja vastaan  hylkää kilpailunjohto joukkueen.  Jos rastinleimausta 
ei ole hyväksytty tulostuksen yhteydessä ja joukkueenjohtaja  yhdessä juoksijan kanssa ole käynyt 
valitusmuurilla 30 minuutin akina hylätään joukkue.  
Joukkue joka on leimannut väärin saa viedä kilpailun loppuun edellyttäen, että joukkue  on vähintään 30 
minuuttia johtavan joukkueen jäljessä. Joukkue tullaan muutoin pysäyttämään lähtöalueella kunnes 30 minuuttia 
on kulunut. Lopputuloksissa tullaan joukkueen suoritus ilmoittamaan hylättynä.  
  
Yhteislähtö/Vaihdon sulkeutuminen 
Niille juoksijoille jotka eivät ole ehtineet vaihtaa ennen kello 15:50, järjestetään yhteislähtö. 
Yhteislähtöön voivat osallistua myös juoksijat keskeyttäneistä ja hylätyistä joukkueista. Yhteislähdön lasketaaan 
tapahtuvan noin klo  16:00. Kilpailun selostaja tulee ilmoittamaan tarkemman ajan. 
Yhteislöhdön joukkueille on  osuus 25 lyhennetty  6,4 km. Alkuperäinen osuus 25:en kartta vaihdetaan  
toimitsijoiden toimesta karttalankulla ennen yhteislähtöä. Ennen yhteislähtöä on kaikkien  yhteislähdön 
juoksijoiden rekisteröintileimattava  karttalankulla siinä yksikössä jonka vaihtotoimitsijat osoittavat.  



Maxmiaika/maalin sulkeminen 
Kaikkien kilpailijoiden on oltava maalissa viimeistään klo 18:00 jolloin maali suljetaan. Joukkueenjohtajat 
vastaavat siitä että kaikki joukkueen jäsenet ovat tulleet takaisin metsästä.  
 
Tulospalvelu kilpailun aikana ja tuloslista 
Kilpailun aikana ilmoitetaan alustavat tulokset. Lopulliset tulokset julistetaan s unnuntain pikamatkakilpailun 
yhteydessä ja Internetillä.    
 
Kilpailusäännöt 
SOFT:n Ruotsin suunnistusliiton sääntöjä noudatetaan. 
 
Karttojen luovutus 
Yhteislähdön jälkeen luovutetaan yhdet uudet  kartat jokaiselle joukkueelle. Joukkueenjohtaja jolla on 
joukkejohtajakortti noutaa kartat  joukkuekuoressa mukana seuraavaa karttakuittia vastaan. Älkää unohtako 
uusintalähdön juoksijoita. Joukkueet jotka ovat vuokranneet SportIdentkortit  jättävät nämä takaisin  
joukkueittain  informaatioon saadakseen kartat. Kadotetuista korteista  veloitetaan 300 :-. 
Palkintojen jako 
Tapahtuu noin  tunti voittaneen joukkueen maaliintulon jälkeen. Kiertopalkinto voittjajoukkueelle ja  25- 
mannaplakettit kaikille  10 ensimmäisen joukkueen osanottajille. 25-manna joukkueplaketti jaetaan  25:lle 
ensimmäiselle joukkueelle. 
Joukkueenjohtajakortti 
Ainoastaan joukkueenohtaja jolla on joukkueenjohtajakortti saa oleskella vaihtoaitauksen aitojen sisäpuolella. 
 
Seurateltta / Tuulisuoja 
Ainoastaan osoitetulle ja etukäteen varatulle paikalle. Paikannumero vastaa seuran ensimmäisen joukkueen 
lähtönumeroa. 
 
Suorailmoittautuminen 
4  eri rataa: Avoin  1 Valkoinen       2,5 km 
 Avoin 4 Kelt/Oranssi    3,5 km 
 Avoin 5 Punaninen       4,0 km 
 Avoin 8 Sininen            5,1 km 
 
Myynti: kl 9:00 – 13:00, informaatiosta 
Lähtöt: kl 9:30 – 13:30. Lähtö ja maali kilpailukeskuksen yhteydessä. 
Maksut: Nuoret 16 v asti 30 SEK, muut 65 SEK. Vuokra SportIdentkortti 20 SEK. 
Käteismaksu kuittia vastaan. 
 
Mukula suunnistus 
Kilpailukeskuksessa Lähtöt: klo. 9:30 –13:00. Maksu 10 SEK  
 
Suihkut 
Lämmin suihku pysäköintipaikan läheisyydessä. Etäisyys noin 600m kilpailukeskuksesta.  
 
Sairaanhoito 
Sairaanhoito ja lääkäri kilpailukeskuksessa. 
 
Vessat 
Kilpailukeskuksen läheisyydessä sekä joitakin vaihtoaitauksessa ja naisten suihkujen läheisyydessä.  
Käyttäkää vessoja ei luontoa. 
 
Riistahavainnot 
Juoksijat jotka havaitsevat riistaa ilmoittavat siitä määrätyllä paikalla vaihtoaitauksen yhteydessä. 
 
Yleisörasti 
Osuudet 1, 2, 5 ja 25 ohittavat 2 kpl yleisörastia . Ensimmäinen sijaitsee pohjoisessa lähellä maalia, aidan 
ulkopuolella.  Tämän jälkeen  seuraavat juoksijat puna/ valkoista nauhoitusta toiselle yleisörastille joka sijaitsee 
kilpailukeskuksen sisäänkäynnistä länteen.  Älkää unohtako leimata yleisörasteilla.  



Täman jälkeen juoksijat ylittävät eteläpuolella  tien. Yleisöllä ei ole oikeutta mennä rastin lähelle. Kunnioittakaa 
kilpailualueen opastuksia.  Olkaa huomaavaisia matkalla kilpailukeskukseen , suhkuun ja takaisin  jotta 
kilpailijat eivät tule estetyiksi  yleisörasteilla ja heidän ylittäessä tietä. 
Kilpailun jury 
Nimeää Tukholman Suunnistusliitto. 
 
Päätoimitsijat 
Kilpailunjohtaja  Ulf Stridh  Snättringe SK 
Kilpailun tekninen johtaja Henrik Erlandsson OK Södertörn 
Ratamestari  Göran Nilsson  Snättringe SK 
Ratavalvoja   Lennart Stenberg Stigfinnarna 
Kilpailunvalvoja  Tommy Lansenius Skogsluffarnas OK 
 
 
Lopuksi 
Tässä kilpailuohjeessa  (PM)  on paljon tärkeää tietoa joka kaikkien kilpailijoiden tiedettävä jotta kilpailu toimisi 
sujuvasti. Muistakaa myös, että urheilu on leikkiä eikä veristä totta. 
 
Viimeiseksi toivottavat Snättringe SK ja  OK Södertörn Teille kaikille Hyvää Onnea  ja Sydämmelisesti 
tervetuloa vuoden 2001 25-mannaan. Toivomme, että saatte hienon ja muistorikkaan kokemuksen. 


