
Hattula-Tyrvännön Reserviläiset ry KILPAILUOHJE  26.7.2022 

Hämeenlinnan Reserviläiset-Aliupseerit ry 

Janakkalan Reserviupseerit ry 

ETELÄ-HÄMEEN JA UUDENMAAN RESERVIPIIRIEN  

MAASTOMESTARUUSKILPAILUT HÄMEENLINNASSA  

 

Kilpailun aika, paikka ja opastus 

Kilpailu käydään tiistaina 26. heinäkuuta 2022 alkaen klo 16.00. 

Kilpailukeskus sijaitse Suvipielisissä, Suvipielisentie 248, 14300 Hämeenlinna. 

Opastus: Valtatie 10 / Suvipielisentien risteys (noin 5 km E12 moottoritien liittymästä Rengon 

suuntaan). 

Kilpailun säännöt 

Kilpailussa noudatetaan ensisijaisesti  Etelä-Hämeen reserviläispiirien mestaruuskilpailujen 

yleissääntöjä, lajisääntöjä ja kilpailujen järjestelyohjeita sekä soveltuvin osin RESUL:n sääntöjä. 

Säännöt nähtävissä Etelä-Hämeen Reserviläispiirin kotisivuilta sekä RESUL:n nettisivuilta. 

Kartanlukuosion osalta noudatetaan Urheiluparlamentin 21.11.2021 hyväksymät kokeilusäännöt 

Ehdotus kartanluvun muuttamiseksi Suomen Sotilasurheiluliiton sääntöjen mukaiseksi 

soveltuvin osin. 

Paikoittelusuunnistuksen reitti on noin 1000-1500 metriä, reitti on maastoon merkitty 

siimarilla tai kaksivärisellä viitoituksella. 

Reitillä merkitty viisi (5) lukupistettä, joko etäisyyspiste tai paikannuspiste satunnaisessa 

järjestyksessä. Kilpailun järjestäjä päättää montako paikannuspistettä tai etäisyyspistettä 

kilpailussa on.  

Lukupisteet merkitään karttaan neulapistolla ja piste ympyröidään värikynällä kartan 

takaosaan. Lukupisteet merkitään tunnuksella P1, P2, E1, E2 jne 

Etäisyyspiste (tähystettävä piste) kuvataan pisteessä olevalla rastilipulla (tai vastaavalla 

selvästi näkyvällä tavalla, kuten valkoisella pahvilla), maksimietäisyys on 400 metriä. 

Lisäksi karsinassa löytyy ”tähystysviitta” joka osoittaa tähystettävän rastin suuntaan. 

Jokainen täysi virhemillimetri aiheuttaa 1 min lisäajan lopputulokseen, kuitenkin enintään 5 

min per rasti (max 25 min). Puuttuva tai ylimääräinen reikä aiheuttaa 5 min lisäajan 

loppuaikaan. 



Kartan mittasuhde 1:10000 / 1:7500 (sama kuin suunnistusosuudella). Karttaan on merkitty 

vain lähtöpiste punaisella kolmiolla. 

Kilpailuaikataulu 

16.00  Kilpailutoimisto avataan 

16.00 – 16.30 kohdistusammunta 

16.40  Lipunnosto 

16.45  Kilpailujen avaus / kilpailuselostus 

17.00  Ensimmäinen kilpailija lähtee 

19.30  Palkintojen jako (tulosten selvittyä mahdollisesti aikaisemmin) 

Kilpailuorganisaatio 

 kilpailun johtaja  Hannu Lähteenmäki 040-5748242                             

   Juhana Juottonen 040-8212852 

 tekninen valvoja Kalle Virtanen 040-8317608 

 ammunnan johtaja Erkki Lintulahti 0400-163484 

 kartanluku  Veikko Långström 050-5759289 

 suunnistus  Esko Savonen 050-3479717 

 tuloslaskenta  Matti Vainio  044-0580555 

Tuomarineuvosto 

Tuomarineuvoston muodostavat puheenjohtaja ja kaksi järjestäjien kutsumaa 

jäsentä, joista toinen kilpailijoiden edustaja. Tuomarineuvosto valitaan 

kilpailupaikalla. Tuomarineuvoston ratkaistavaksi alistetaan kaikki riidanalaiset 

kysymykset, joita kilpailuorganisaatio ei voi ratkaista. 

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla 

- Kilpailija varmistaa osanottonsa kilpailuun ilmoittautumalla kilpailutoimistoon. 

- Ilmoittautumisen yhteydessä jaetaan kilpailunumerot, (joita kaikki käyttävät) ja Emit-    

tarkastusliuskan. 

- Emit-kortteja vuokrataan 5€ hintaan, kadonneesta vuokrakortista peritään lisäksi 70€. 

 

- Kilpailupaikalla voi sarjaa vaihtaa perustellusta syystä, jos eräjako antaa siihen 

mahdollisuuden. 

 



Kilpailukeskuksessa on ilmoitustaulu, mihin ovat kiinnitettyinä kilpailukutsu, kilpailuohjeet, 

suunnistuskartta, lähtöluettelo ym. 

 

Kilpailusarjat 

Etelä-Häme:  D, H, H40, H50, H60, H65, H70, H75 ja H80. 

Joukkuekilpailu kolmihenkisin joukkuein. Joukkueessa oltava yksi pidemmän 

suunnistusmatkan (H, H40 ja H50) suunnistaja. 

 

Uusimaa: Y, Y45, Y60 ja Y70 sekä harrastelijasarja ensikertalaisille. 

Joukkuekilpailu kolmihenkisin joukkuein. 

 

Kilpailun kulku 

Kilpailu suoritetaan järjestyksessä:  ammunta – kartanlukuosio – suunnistus.  

Kilpailun lähtö sijaitsee kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Kilpailussa on 

juokseva aika lähdöstä maaliin. Lähdöstä viitoitus ampumapaikalle, ammunnan jälkeen 

viitoitus kartanlukuosion lähtöön, kartanlukuosion maalista viitoitus suunnistuksen 

lähtöpaikalle. Suunnistuksen maalissa kilpailija siirtyy emit-tarkastukseen. 

 

Kilpailijat lähetetään minuutin välein ammuntaan klo 17.00 alkaen viitoitusta pitkin. 

Kilpailija nollaa Emit-korttinsa lähdössä. 

Ampumapaikkojen määrän vuoksi 15 lähtijän jälkeen pidetään lyhyt tauko (10 min) 

taulujen vaihtoa varten. Saman yhdistyksen kilpailijoiden lähtöväli on vähintään 3 

minuuttia. Kilpailun järjestäjä arpoo lähtöjärjestyksen ilmoittautumisajan päätyttyä. 

 

Kilpailun juokseva aika loppuu, kun kilpailija leimaa Emit-korttinsa maalileimauksessa.  

Maalileimauksen jälkeen kilpailija siirtyy Emit-kortin tarkastukseen ja lopputulos 

tulostetaan Emit-tulostimessa. 

 

Pistooliammunta 

- Kilpailija ampuu 10 laukausta, kal. 22 pistoolilla 25 metrin matkalta kenttätauluun  

malli 68. 

- Ase viedään lipas / lippaat irroitettuina ilmoittautumisen jälkeen kilpailijan toimesta 

ampumapaikalle. Asetta ei kuljeteta mukana kilpailun aikana. 

- Ampumapaikalla kilpailija ampuu kilpailunumeronsa mukaiseen tauluun. 

- Aseet laitetaan kilpailijan toimesta ennen kilpailua ampumapaikan taakse ja ammunnan 

jälkeen kilpailija palauttaa aseen ampumapaikan taakse. 

- Mikäli samalla aseella ampuu useampi kilpailija niin siitä ilmoitus järjestäjille. 



- Ampuma-asento seisten, ammunnan saa suorittaa kahdella kädellä, niskahihnan ja 

kahden lippaan käyttö sallittu. 

- Lippaan saa kiinnittää aseeseen vasta ampumapaikalla, patruunat saa lipastaa etukäteen. 

- Ammunnan jälkeen ase jätetään lipas irroitettuna ”tyhjälaukauksen” jälkeen 

ampumapaikan taakse. 

 

Aikasakko: Kilpailusuoritukseen tulee lisäaikaa 20 sekuntia jokaisesta maksimituloksesta 

  (100 pistettä) puuttuvasta pisteestä. 

- Viimeisen kilpailijan ammuttua kilpailijat hakevat itse aseensa pois ampumapaikalta. 

- Ammunnasta on viitoitus kartanlukuosion lähtöpaikalle (Emit-leimaus). 

 

Kartanlukuosio 

- Kartanluku tapahtuu ammunnan jälkeen, kilpailija seuraa viitoitusta ampumapaikalta                             

kartanlukuosion lähtöön 

- Mikäli kilpailija käyttää kartanluvussa apuvälinettä, esim. kiikaria, apuväline on 

kuljetettava lähdöstä aina maaliin kilpailijan toimesta (sähköisten apuvälineiden käyttö on 

kiellettyä). 

- Kartanlukukartta on 1:7500 (suunnistuskartta), karttaan on merkitty lähtöpiste (punainen 

lähtökolmio). 

 

- Kilpailija kulkee viitoitusta pitkin, viitoituksesta ei saa poiketa eikä kulkea taaksepäin. 

Kartanluvussa on viisi (5) lukupistettä, mahdollisesti sekä paikannuspisteitä että 

etäisyyspisteitä järjestäjän valinnan mukaan. 

 Paikannuspiste on merkitty viitoituksessa rastilipulla, jossa merkintä P1, P2, P3 jne ja 

etäisyyspisteen lukupaikassa on rastilippu merkinnällä E1, E2, E3 jne. Lisäksi kohteessa on 

”tähystysviitta” joka osoittaa tähystettävän rastipisteen suuntaan. 

- Paikannuspiste on viitoituksen varrella, etäisyyspiste on lukukohdasta enintään 400 

metrin päässä. Luettava etäisyyspiste on rastipisteessä merkitty valkoisella pahvitaululla.  

 

Kilpailija merkitsee lukupisteet karttaan neulanpistolla ja kartan takaosaan ympyröi 

neulanpiston kynällä sekä ”lukitsee” ympyrän viivalla rastimerkinnän mukaiseen ruutuun. 

Neula ja kynä löytyvät lukupisteessä rastilipun läheisyydessä. 

 

Aikasakko: jokainen täysi virhemillimetri aiheuttaa 1 min lisäajan lopputulokseen, 

kuitenkin enintään 5 min lisäajan per rasti (max 25 min) Puuttuva tai ylimääräinen 

neulanpisto (reikä) aiheuttaa 5 min lisäajan loppuaikaan. 

 

Kartanluvun maalissa kilpailija luovuttaa kartan toimitsijalle ja jatkaa viitoitusta pitkin 

suunnistuksen lähtöpaikalle 

 

 



Suunnistus 

Kartta: Suunnistuskartta on 1:7500, päivitys 06 / 2022, käyräväli 5 m, koko A4.  

Kartta on esillä kilpailukeskuksessa. 

 

Matkat:  Etelä-Häme / noin 4 km (sarjat H – H50) ja noin 3 km (muut sarja). 

Matkat:  Uusimaa / noin 4 km (sarjat Y – Y60) ja noin 3 km (sarja Y70). 

 

- Kilpailijan edettyä viitoitusta pitkin kartanlukuosion maalista suunnistuksen lähtöpaikalle 

hän suorittaa Emit-leimauksen  (samalla K-piste) ja ottaa oman sarjansa kartan ämpäristä 

(kartat muovisuojuksessa). 

- Rastimääritteet on painettu suunnistuskarttaan (ei irrallisena). 

- Suunnistusradan maalissa kilpailija suorittaa maalileimauksen ja siirtyy toimitsijan 

opastuksella Emit-kortin tarkastukseen. 

Tulokset 

- Mikäli kilpailijoille tulee tasatulos, ratkaisu tapahtuu sakottomalla kilpailuajalla. Viralliset 

tulokset nähtävillä ilmoitustaululla. 

- Tulosten julkaisemisesta alkaa 20 minuutin protestiaika, minkä päätyttyä suoritetaan 

palkintojen jako. 

- Ampumataulut ja kartanlukukartat nähtävillä ja mukaan saatavissa kilpailutoimistosta 

tulosten selvittyä. 

Palkinnot 

               Piirien mestaruusmitalit jaetaan sarjojen kolmelle parhaalle sekä joukkuekilpailujen 

 voittajille. 

Huolto 

 Kilpailukeskuksessa on mahdollisuus rantauintiin. Lisäksi siellä toimii buffetti

 mistä saatavilla käteismaksulla pikkupurtavaa. 

Tiedustelut 

Kilpailuja koskeviin kysymyksiin vastaa kilpailun johtaja Hannu Lähteenmäki, puh. 040-

748242,  TA Kalle Virtanen, puh. 040-8317608 ja Pentti Talikainen, puh 040-8654934. 

Hannu Lähteenmäki / Juhana Juottonen  Kalle Virtanen 

          kilpailun johtajat           Ta 

   


