
Lopullinen kilpailuohje on nähtävillä kilpailukes-
kuksessa.

SÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan Lounais-Suomen Partio-
piirin suunnistusmestaruuskilpailujen sääntöjä. 
Suunnistusmestaruuskilpailujen säännöt

KILPAILUN VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT
Kilpailun johtaja ja järjestelysihteeri: 
Vilja Parkkunen (NT), Maija Malila (TP)
Ratamestari: Sakari Holmroos (TSK)
Tulokset: Kalle Lahdelma (ToniK)

TUOMARINEUVOSTO
Tuomarineuvoston puheenjohtaja: Mikko Knuuti, 
Turun Metsänkävijät ry (puh. 0407782566)
Kilpailun valvoja: Sami Kääriäinen, Turun Metsän-
kävijät ry (puh. 0503732437)
Kilpailijoiden edustaja: Mari Kousa-Kuusisto, Porin 
Tulitikut (puh. 0456307532)
Kilpailun johtaja: Vilja Parkkunen, Nuotiotytöt ry 
(puh. 0400750253); Maija Malila, Tornipääskyt ry 
(puh. 0503607243)

Tuomarineuvoston jäsenillä on sininen käsivarsi-
nauha. Lisäksi kilpailijoiden edustajalla on kilpai-
lukeskuksessa oranssi huomioliivi, jonka selässä 
lukee ”kilpailijoiden edustaja”. 

KILPAILUN AIKATAULU
16.30 Kilpailukeskus aukeaa
16.45-18.00 Jälki-ilmoittautuminen
17.30 Lähtö aukeaa
18.30 Lähtö sulkeutuu
19.30 Maali sulkeutuu
n. 20.00 Palkintojenjako

KILPAILUKESKUS
Ilpoisten palloiluhalli, Lauklähteenkatu 15, Turku. 
Karttalinkki

PYSÄKÖINTI
Palloiluhallin läheisyydessä parkkipaikalla sekä 
tienvierustoilla.

ARVOTAVARASÄILYTYS
Kilpailukeskuksessa on ilmoittautumisen yhtey-
dessä vartioitu paikka arvotavaroiden säilytykseen.

PUKEUTUMINEN, WC JA PESEYTYMINEN
WC:t, suihku ja pukeutumistilat ovat kilpailukes-
kuksessa. Sisätiloissa kuljetaan ilman kenkiä.

ENSIAPU
Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa. Ensiapu-
henkilökunnalla on punainen liivi. Ensiavussa on 
saatavilla ensiavun perustarvikkeita (nyrjähdykset, 
hiertymät, naarmut) itsehoitoa varten. Isompien 
vammojen hoito Turun alueen yhteispäivystykses-
sä.

ILMOITTAUTUMINEN
Kaikkien osallistujien on ilmoittauduttava ilmoit-
tautumispisteessä klo 16.30-18.15. Ilmoittautumi-
sen yhteydessä tarkistetaan Emit-kortin numero ja 
annetaan tarvittaessa laina-Emit. Ilmoittautumis-
piste on kilpailukeskuksessa. Ei-mestaruussarjojen 
(partiolaisten ikäkausisarjat) ilmoittautuessa riit-
tää, että yksi ryhmän jäsen ilmoittaa koko ryhmän, 
koko ryhmän ei tarvitse tulla ilmoittautumaan.

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollis-
ta kilpailutoimistossa klo 16.45 - 18.00. Jälki-
ilmoittautumismaksu on 12€. Jälki-ilmoittautu-
mismaksut peritään jälkikäteen lippukunnalta.

LÄHTÖ JA LÄHTÖAJAT
Kilpailussa ei ole käytössä lähtöaikoja. Lähdöt 
tapahtuvat klo 17.30-18.30 välisenä aikana omaan 
tahtiin. Lähtöpisteessä annetaan tarkemmat ohjeet 
lähdön toimintatavasta, ja järjestäjät porrasta-
vat lähtijöitä lähtöpaikalla tarvittaessa tilanteen 
mukaan. Lähtöön on matkaa n. 300m. Lähtöön on 
viitoitus.

KILPAILUKARTTA
Kartta on suunnistuskartta 1:10 000, käyräväli 5 m, 
kartta on vuodelta 2015, koko A4, muovikotelossa. 
Pari- ja ryhmäsarjalaiset saavat kaksi karttaa.

ILPO suunnitusmestaruuskilpailut
Alustava kilpailuohje

Lounais-Suomen Partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailut 
”Ilpo” torstaina 23.5.2019 Ilpoisissa Turussa. 

http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/system/files/Suunnistusmestaruuskilpailujen%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t_0.pdf
https://goo.gl/maps/V9WyUmxQP6RZm8Mu8


KIPAILUNUMEROT
Kilpailussa ei käytetä kilpailunumeroita.

EMIT-LEIMAUSJÄRJESTELMÄ  
JA EMIT-OHJE
Jokainen vastaa itse oman Emit-korttinsa toimi-
vuudesta. Mahdolliset Emit-numeron muutokset 
tehdään kilpailutoimistoon. Laina-Emitin saa kil-
pailutoimistosta. Laina-Emit palautetaan Emitin 
purkupisteeseen. Palauttamattomasta tai vaurioi-
tuneesta laina-Emit-kortista veloitetaan järjestä-
jälle koituvat kustannukset (n. 70 €).

RASTINMÄÄRITTEET JA  
EMIT-TARKASTUSLIPUKKEET
Rastinmääritteet on painettu karttaan. Kilpailussa 
ei käytetä Emit-tarkistuslipukkeita. 

TURVALLISUUS
Kilpailussa noudatetaan Suomen Partiolaisten 
Turvallisuusohjetta.  
Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet

KIELLETYT ALUEET
Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota 
oliivinvihreällä merkittyihin pihamaa-alueisiin, 
jotka ovat kiellettyjä alueita.

HUOLTAJAT JA KATSOJAT
Huoltajat ja katsojat saavat liikkua vapaasti kil-
pailukeskuksen alueella sekä lähdössä ja maalis-
sa. Liikkuminen varsinaisella kilpailualueella on 
kielletty, yleisörastia ei ole.

MAALI
Viimeinen rasti on sama kaikilla kilpailijoilla. 
Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin. Maa-
liviivalla suoritetaan maalileimaus. Maalin jälkeen 
jatketaan Emitin purku -pisteeseen viitoitettua 
reittiä pitkin. Laina-Emitit palautetaan purku-
pisteelle. Karttoja ei kerätä pois maalissa, mutta 
reiluun peliin kuuluu se, ettei niitä näytetä kil-
pailijoille, jotka eivät vielä ole lähteneet. Maalin 
yhteydessä on mehu- ja vesitarjoilu kaikille kil-
pailijoille.

KESKEYTTÄMINEN
Keskeyttäneet tulevat maalin kautta ja siirtyvät 
Emitin purku -pisteeseen, jossa ilmoittavat kes-
keytyksestä.

KANTTIINI
Kanttiinissa on myynnissä pientä juotavaa ja syö-
tävää.

TULOKSET JA PALKINNOT
Lounais-Suomen Partiopiirin mestaruussarjoissa 
kolme parasta palkitaan mitalein. Palkintojen jako 
on kilpailun jälkeen n. klo 20. Tulokset julkaistaan 
kilpailun jälkeen kilpailun tapahtumasivulla.

SARJAT JA MATKAT
 
TYTÖT:
D45: 3,8km
D35: 3,8km
D21: 4,2km
D19-20: 4,2km
D17-18: 3,8km
D15-16 2,7km
D13-14: 2,5km
D11-12: 2,3km

POJAT:
H45: 4,2km
H35: 4,2 km
H21: 5,1km
H19-20: 5,1km
H17-18: 4,2km
H15-16: 3,8km
H13-14: 2,5km
H11-12: 2,3km
 

EI-MESTARUUSSARJAT:
Parisarja: 2,7km
Sudenpennut: 1,3km
Seikkailijat: 1,3km
Tarpojat: 2,3km
Samoajat: 2,3km

Etelä-Turun alueen lippukunnat toivottavat kaikille 
kilpailijoille miellyttävää suunnistusiltaa Ilpoisissa!

https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/11/Suomen-Partiolaisten-turvallisuusohje.pdf



