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SOILA PUURTINEN

Itä-Savon
Ruska-Rastien
säännöt
1§
Itä-Savon Ruska-Rastit on Sanomalehti Itä-Savon levikkialueen
kuntien välinen suunnistuskilpailu, joka järjestetään vuosittain
syys-lokakuussa piirikilpailuna
vuorotellen kussakin osaaottavassa kunnassa.
2§
Kilpailu käydään henkilökohtaisena ja osanottajamäärä on kustakin kunnasta rajoittamaton. Myös
levikkialueen äärikunnista ja levikkialueen ulkopuolelta olevat suunnistajat saavat osallistua henkilökohtaiseen kilpailuun.

Ratamestari Eero Piironen ja kilpailunjohtaja Juhani Hämäläinen testaavat Ruska-Rastien mahdollista loppusuoraa.

Maali mäen päällä
Ruska-Rasteja
etsitään 3.10. Savonlinnassa, Varpalan
oppilaitoksen
maastossa.
Jarmo
Pesonen

>>

Eero Piirosella on
unelma.
– Olen aina halunnut suunnitella suunnistusradan, jossa maaliin tullaan
jyrkkään ylämäkeen.
Näyttää siltä, että Piironen pääsee toteuttamaan haaveensa heti
ensimmäisellä ”omalla” kilparadallaan, lokakuun ensimmäisenä
lauantaina pidettävillä Ruska-Rasteilla.
– Tässä kohtaa se voisi olla, mittailee maalin paikkaa ratamestarina debytoiva urheilumies Varpalan oppilaitoksen pihalla Savonlinnan Varparannalla.
Kilpailunjohtaja Juhani Hämä-

läinen hyväksyy Piirosen idean
saman tien.
– On kunniatehtävä olla tekemässä rataa näin legendaariseen
kisaan, kuusivuotiaana ensimmäisen kerran Ruska-Rasteilla
mukana ollut Piironen sanoo.
Edellisen kerran Ruska-Rastit
järjestettiin Savonlinnassa viisi
vuotta sitten. Kisapaikkana oli
Tanhuvaara.
RATAMESTARIN mukaan maasto
Varpalassa on melko helppoa
suunnistaa, vaikka korkeuserojakin on. Rehevä kasvukausi tuo
omat haasteensa näkyvyyden suhteen.
Pääsarjalaisille Piironen ei
lupaa kuitenkaan helppoa kisalauantaita.
– Fyysisesti teen sen verran rankan radan, että suunnistajasta otetaan kyllä mehut irti.
Muuten pidetään kiinni RuskaRastien hyväksikoetusta perusreseptistä.
– Leppoisa ja sosiaalinen tapahtuma, joka käydään yleensä hyvän
sään vallitessa, luonnehtii Hämäläinen tulevaa suunnistustapahtumaa ja kehuu kisakeskusta.

– Varpala on loistava paikka pitää
vaikka isommatkin kilpailut.
KISAN JÄRJESTÄVÄ Olavin Rasti
juhlii tänä vuonna 40-vuotista taivaltaan. Ensi syksynä Ruska-Rasteilla on juhlavuosi, kun 40 kertaa
tulee täyteen.
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Pääsarjalaisille teen
sen verran rankan
radan, että suunnistajasta otetaan kyllä
mehut irti.
Eero Piironen

Sekä Hämäläinen että Piironen
kehuvat kisan henkeä vuolaasti.
– Kovasti on jo kyselty, että missä
kisa pidetään. Seudun suunnistajille Ruska-Rastit on kauden
päätöstapahtuma, Hämäläinen
sanoo.
– Ruska-Rastit motivoi urheilijoita treenaamaan vielä näin kilpailukauden lopullakin. Kovatasoisia kisojahan nämä ovat pääsarjojen osalta olleet, Piironen
sanoo.
Vaikka perinteistä halutaan

pitää kiinni, niin Piirosen mukaan
uuttakin olisi aina hyvä kehitellä.
– Ensi vuonna Rastit voisi tuoda
vaikka keskelle kaupunkia. Kaupunkisprintti toisi näkyvyyttä
kisalle, Piironen heittää idean, jota
on jo epävirallisesti pohdittukin.
RUSKA-RASTEILLA kilpaillaan
perinteisesti myös kuntien välisestä paremmuudesta. Kilpailun
kiertopalkinnon saa omakseen viiden vuoden aikana eniten pisteitä
kerännyt kunta. Edellinen pokaali
päätyi Savonlinnaan.
Tämänkertaisesta pokaalista on
kisattu Parikkalassa 2006, Punkaharjulla 2007 ja Kerimäellä viime
vuonna. Tilanne on ennen neljättä
vuotta seuraava:
1) Savonlinna 221, 2) Sulkava
170, 3) Kerimäki 153, 4) Enonkoski 100, 5) Parikkala 73, 6) Rantasalmi 73, 7) Kitee 65, 8) Punkaharju 62, 9) Juva 50, 10) Rautjärvi
21, 11) Kesälahti 19.
Kerimäen
Ruska-Rasteilta
vuonna 2000 lähti liikkeelle Kauko
Rauhansalon idea kuntaisien (ja
-äitien) leikkimielisestä kisasta.
Tälle on luvassa jatkoa myös lokakuun 3. päivänä Varpalassa.

3§
Sarjat ovat H21-A, H21-C, H35,
H40, H45, H50, H55, H60, H65, H18,
H16, H14, H12, H10, D21-A, D21-C,
D50, D40, D16, D14, D12, D10.
Sarjassa D50 on ikähyvitys 55
vuodesta alkaen ja sarjassa H65
70 vuodesta alkaen.
Järjestäjät voivat halutessaan
järjestää sarjat H12 ja D12 myös
tukireitteinä.
4§
Osanottajarajoitukset:
Miesten H21-C -sarjaan ja naisten D21-C -sarjaan ei saa osallistua
suunnistaja, joka on sillä kaudella
voittanut kyseisen tai sitä vastaavan sarjan kisan tai joka rankataan
kilpailuhetkellä I luokkaan.
Itse kisaan eivät saa osallistua
seuraavat:
- kartan tekijänä toimineet,
- kilpailukartan alueella asuvat,
- kilpailukartalla missä tahansa
kisassa ratamestarina tai valvojana
toimineet.
5§
Kilpailulla on oltava ratamestari
ja valvoja, jotka hankkii järjestävä
kunta. Valvojan on oltava muualta
kuin järjestävästä kunnasta. Sekä
ratamestarilla että valvojalla on
oltava voimassa oleva vähintään
II luokan ratamestarikortti.
6§
Mahdolliset esille tulevat kiistakysymykset ratkaisee jury, johon
kuuluvat edustaja Sanomalehti
Itä-Savosta, kilpailun valvoja ja
kilpailun johtaja.
7§
Osanottomaksua ei peritä. Järjestäjät keräävät harkitsemansa
suuruisen karttamaksun.

8§
Järjestäjillä on oikeus pitää kilpailupaikalla kenttäravintolaa,
jonka tuoton he saavat itselleen.
9§
Joukkuekilpailu käydään seuraavin säännöin:
- joukkueita ei tarvitse nimetä
etukäteen,
- pisteitä jaetaan kussakin sarjassa seitsemälle parhaalle suunnistajalle seitsemästä yhteen,
- kustakin joukkueesta voi pisteille päästä sarjassaan vain kaksi
parasta, vaikka seitsemän parhaan
joukkoon sijoittuisi useampikin,
- poikkeuksena on H21-A -sarja,
jossa pisteitä jaetaan kymmenelle
parhaalle kymmenestä yhteen;
joukkueesta voi tässä sarjassa
päästä pisteille kolme parasta,
- lopullinen joukkuepistemäärä lasketaan siten, että kunkin joukkueen 10 parasta pistemiestä/-naista lasketaan lopputulokseen,
- joukkuekilpailuun voivat ottaa
osaa vain kunnat, joissa Itä-Savon
peittoprosentti on yli 10 (mukana
ovat Punkaharju, Savonlinna, Sulkava, Rantasalmi, Enonkoski, Kerimäki, Kesälahti, Parikkala, Rautjärvi, Puumala, Juva, Heinävesi ja
Kitee),
- joukkuekilpailussa järjestävää kuntaa hyvitetään aina 10 pisteellä,
- kuntapisteisiin ei-oikeutetut kilpailijat jätetään pistelaskua
tehtäessä sijoituksensakin osalta
väliin.
10§
Sanomalehti Itä-Savon lahjoittama kiertopalkinto kiertää viisi
vuotta ja sen saa omakseen joukkue, joka kerää eniten pisteitä viitenä kilpailuvuotena yhteensä.
Välivuodet palkintoa säilytetään voittajajoukkueen kunnallisessa palkintokaapissa. Sanomalehti Itä-Savo järjestää myös
muut palkinnot. Henkilökohtaisissa sarjoissa palkitaan kolme
parasta lukuun ottamatta miesten ja naisten pääsarjoja, joissa
palkitaan kuusi parasta. H- ja
D10:ssä palkitaan jokainen osanottaja.
11§
Levikkialueen kunnilla on
oikeus pitää Ruska-Rastien yhteydessä omat mestaruuskilpailunsa.

