
Savonlinnan Ruska-Rastien kilpailuohjeet

Lauantaina 30.09.2017 Savonlinnan Pihlajaniemen koulunmaastossa käytävässä kilpailussa noudatetaan 
Ruska-Rastien sääntöjä täydennettynä järjestäjien antamilla ohjeilla. Kilpailussa käytetään Emit-
leimausjärjestelmää.

Kilpailukeskus

Pihlajaniemen koulu os. Ritalanmäentie 35, 57600 Savonlinna

Toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja Kauko Piironen, Ratamestarit Jukka Pyykönen ja Kaisa Huttunen. Kilpailun valvoja Jarmo 
Munck

Kilpailun jury

Kilpailun johtaja, valvoja ja sanomalehti Itä-Savon edustaja

Kilpailukanslia ja numerolaput

Kanslia on koulun eteisaulassa,  josta saa ennakkoon varatut Emit-kortit. Kilpailunumerot ovat lähtöpaikalla 
narussa, josta jokainen kilpailija ottaa oman rintanumeronsa ja kiinnittää sen numerossa olevilla 
hakaneuloilla rintaansa. Emit- korttien tarkistuslipukkeita on kilpailukeskuksessa (mallirastilla), ja 
lähtöpaikalla kilpailunumeroiden läheisyydessä. Mahdolliset Emit-korttien numeromuutokset on tehtävä 
kilpailukansliassa klo 10.30 mennessä. Vuokratut kilpailukortit palautetaan maaliin tultua kortin tarkistuksen
yhteydessä. Kadonneesta /palauttamattomista korteista peritään 50 euron maksu. Kilpailukanslia avataan 
klo 9.

 Radat 

Sarja Matka Rasteja Kartta

H21A 6,7 14 A3

H21C 3,9 10 A4

H40 5,1 11 A3

H45 5,1 11 A3

H50 4,1 10 A3

H55 4,1 10 A3

H60 3,7 9 A4

H65 3,7 9 A4

H70 2,9 8 A4

H75 2,6 8 A4

H18 4,1 10 A3

H16 3,2 9 A4



H14 2,6 8 A4

H12TR 1,3 5 A4

H10RR 1,9 6 A4

H8RR 1,9 6 A4

D21A 4,9 11 A3

D21C 2,9 8 A4

D40 3,7 9 A4

D50 3,2 9 A4

D60 2,9 8 A4

D18 3,7 9 A4

D16 2,9 8 A4

D14 2,6 8 A4

D12TR 1,3 5 A4

D10RR 1,9 6 A4

D8RR 1,9 6 A4

Kartta ja rastimääritteet:

Kartta on tulostekartta mittakaavassa 1:10 000 ja on muovitaskussa. Rastimääritteet on painettu karttaan 
eikä erillistä rastimääritettä jaeta.  Karttaa on kahta kokoa A3 ja A4. Kartan maastotyön on tehnyt Jukka 
Pyykönen 2017.

Kielletyt alueet:

Piha- ja tonttialueille on meno ehdottomasti kielletty. 

Lähtö

Kilpailussa yksi lähtöpaikka, jonne on viitoitus sinisillä Itä-Savo nauhaopasteilla. Lähtöön on matkaa 
kilpailukeskuksesta 300m. Lähtöpaikalta on viitoitus K-pisteelle,  joka on kartassa kolmio. Kaikkien 
kilpailijoiden, paitsi rasti- ja tukireitin suunnistajat,  on kuljettava K-pisteen kautta. 

HUOM: Rastireittiläisten ( H/D8RR ja H/D10RR ) ja tukireittiläisten ( H/D12TR ) lähtöpaikka on 
kartanjakopaikka, joka on merkitty karttaan kolmiolla ja jossa on opastaja.

Kilpailuun lähdetään 0-leimasimelta ja kortti asetetaan leimasimelle 5 sekuntia ennen lähtöaikaa. Lähdön 
jälkeen kilpailija ottaa sarjansa kartan karttasankosta, jossa sarjatunnus on. Jokainen on vastuussa korttinsa 
toimivuudesta ja siitä että kilpailee ilmoitetulla kortilla. Tarkista Emit-korttisi numero lähtöluettelosta. 
Kilpailun järjestäjä ei tarkista kilpailijan kortin oikeellisuutta ennen lähtöä. 



H/D 14 ja vanhemmat kutsutaan lähtökarsinaan 3 min ennen lähtöä. Minuutti ennen lähtöä kilpailija siirtyy 
0-leimasimen viereen ja 5 sek ennen lähtöä asettaa Emit-korttinsa leimasimelle ja lähtee kisaan pitkällä 
lähtökellon piipillä.  Kartta omasta sankosta ja kulkee K-pisteen kautta maastoon.

H/D 12TR saavat kartan 1 min ennen lähtöä ja asettavat Emit-korttinsa 0-leimasimelle 5 sek ennen lähtöä ja 
matkaan lähtökellon pitkällä piipillä. Tukireitti on merkitty karttaan oranssilla viivalla. 

H/D 10RR ja H/D 8RR: Rasteilla on tunnukset RR1, RR2, RR3 jne.. Rastireitti on piirretty karttaan oranssilla 
viivalla ja viitoitettu maastoon valkoisella yhtenäisellä nauhalla. RR-sarjojen kilpailijoille opastaja antaa 
kartan 2 min ennen varsinaista lähtöä. Kilpailija saa opastusta kartasta ohjaajalta. Rastit ovat viitoituksen 
varrella ja ne on leimattava numerojärjestyksessä. Puuttuvasta rastileimauksesta tulee 10 min aikalisä. 
Kaikilla sarjoilla on sama viimeinen rasti. Rastireittiläiset tekevät myös MAALILEIMAUKSEN.                               

Maali

Viimeiseltä rastilta viitoitus maaliin. KAKKI kilpailijat suorittavat MAALILEIMAUKSEN. Maalin jälkeen 
kuljetaan leimantarkistukseen. Maalialueelta ei saa poistua ennen kuin on leimantarkistus suoritettu.

Kilpailunumero luovutetaan heti Emit-tarkistuksen jälkeen olevaan laatikkoon.

Väliaikatulostusliuskan voi käydä tulostamassa kansliassa olevalla laiteella omatoimisesti.

Ikähyvitykset

D60-sarjassa on mahdollista saada Ruska-Rastien sääntöjen mukaista ikähyvitystä. Vuonna 1952 syntyneet 
saavat 1 min hyvityksen ja sitä aiemmin syntyneet lisää 1 min /vuosi. Tiedossa olevat ikähyvitykset 
ilmoitetaan ennakkoon tulostaululla. Taululta puuttuvien ja hyvitystä haluavien on ilmoitettava 
syntymävuotensa maalin tulospalveluun viimeistään klo 10.30.

Palkinnot 

Sarjoissa palkitaan kolme parasta, mutta RR-radoilla kaikki osallistujat. Palkinnot jaetaan tulosten selvittyä.

Pukuhuoneet ja suihkutilat

Pukuhuoneisiin opasteet ulko-ovilta ja on sekä naisille että miehille erilliset. Naisten pukutiloihin opasteet 
koulun takaa ja miehille etuovesta. Pukeutumistiloissa on suihkutilat peseytymistä varten, saunaa ei ole. 
Pukeutumis- ja suihkutiloissa on vain yksi WC.  Lisäksi WC paikkoja on kaksi kummallekin sukupuolelle ja 
opastus niihin on koulun pääovesta. Pääoven WC tiloihin ei saa mennä nastareilla. Pääoven vierellä penkki 
nastareiden pukemiseksi ja riisumiseksi. Sisätilojen kieltorajoituksia on noudatettava.

Kahvio ja grilli

Kilpailukeskuksessa on ORan ylläpitämä kahviopiste ja makkaragrilli. Kisaravintolana toimii Laitaatsillan ABC-
asema ja sinne on varattu aukioloaikaa noutopöytään klo 15.00 saakka. Puh. 0447913686 jos menette 
suuremmalla porukalla varaa puhelimella.


