
OHJE                              
 

ILTARASTIVIESTI 25.6.2019 
 
Tapahtumassa noudatetaan näitä ohjeita, jotka Someron Esan suunnistusjaosto on 
hyväksynyt. Ohjeita päivitetään tarvittaessa vuosittain. 
 
Radat: 1. ja 3. osuus noin 3 km ja 2. osuus noin 2 km, hajonta kaikilla osuuksilla. 
 
Kartta Tulostekartta 1:7500 vuodelta 2018. 
 
Tavoiteaika: Viimeinen joukkue maalissa 19:30 
 
Lähtö: Yhteislähtö klo 18:00. Maastoon lähtevä suunnistaja juoksee ensin viitoitettua 
metsätietä pitkin parisataa metriä K-pisteelle (lähtökolmio), josta alkaa varsinainen 
suunnistus. 
 
1. tasoituslähtö pian sen jälkeen kun ensimmäinen joukkue tullut toiselta osuudelta 
lähetetään kaikki ne toisen osuuden suunnistajat, jotka eivät vielä päässeet lähtemään  
 
2. tasoituslähtö pian sen jälkeen kun voittaja on tullut maaliin tai kun lähtemättä on alle 
neljännes kolmannen osuuden suunnistajista, lähetetään loput suunnistajat metsään. 
 
Tulospalvelu hoidetaan mahdollisimman pelkistetysti. Renlyn maalikello käynistetään 
lähtöhetkellä ja aina suunnistajan saapuessa maaliin tai vaihtoon painetaan nappia ja 
saadaan suunnistajalle aika. Leimat tarkastetaan lukemalla emit-kortit iltarastimaisesti ja 
todetaan että suunnistaja on juossut jonkun hajontaradan ok.  
 
Joukkueen aika vaihdossa/maalissa on se mikä kellosta sillä hetkellä saadaan 
riippumatta siitä onko joukkue lähtenyt osuudelleen normaalisti vaihdossa vaiko 
tasoituslähdössä. Jokainen suunnistaja voi halutessaan laskea oman tai joidenkin muiden 
henkilökohtaisen osuusajan itse. 
 
Tulokset julkaistaan ainoastaan osuuskohtaiset vaihtoajat Esan suunnistajien 
verkkosivulla www.someronesa.fi/suunnistus/iltarastiviesti/2019/. Tuloksissa on myös 
merkintä siitä onko suunnistaja lähtenyt tasoituslähdössä ja tasoituslähtöjen ajankohta. 
 
Väliajat: Hajontakohtaiset väliajat julkaistaan verkkosivulla, mutta lähtö – 1.rastin väliaika 
ei ole vertailukelpoinen koska se on emitin nollauksesta samoin väliaikojen loppuaikakaan.  
 



Palkinnot: Ensimmäinen ja viimeinen hyväksytty joukkue palkitaan. Lisäksi arpomalla 
palkitaan joitakin joukkueita ja joitakin yksittäisiä suunnistajia. 
 
Viestin kulku: 17:45 lyhyt tiedotustilaisuus, jonka jälkeen 1. osuuden suunnistajat siirtyvät 
kartoille nollaten Emitin. Kartan saa ottaa 17:59 ja lähtö tasan 18:00. 
 
Suunnistamaan lähtevä suunnistaja nollaa emittinsä vaihtoalueelle mennessään. 
 
Vaihtoon tuleva kilpailija leimattuaan maalissa heittää karttansa saaviin ja ottaa 
karttatelineestä joukkueen seuraavan osuuden kartan ja vie sen seuraavan osuuden 
suunnistajalle, (ellei joukkue ole ollut tasoituslähdössä) ja tämän jälkeen suunnistaja 
menee leimojen tarkastukseen.  
Maaliin tuleva kilpailija menee maalileimauksen jälkeen suoraan leimojen tarkistukseen. 
 
Seuraavan vuoden järjestelyt: Joukkueena ilmoittautuneiden kesken arvotaan 
perinteisesti seuraava järjestäjätiimi. 
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