
 

 

Kilpailukutsu 

Tarkkuussuunnistuksen 

avoin pohjoismainen maaottelu 
ja avoin henkilökohtainen kilpailu 

30.9.-1.10.2017 
Nokialla 

  



 

 

Järjestäjät 

 

Järjestäjä: Rasti-Nokia. 

Kilpailunjohtaja: Ari Hanttu 

Ratamestarit: Petteri Hakala (PreO 1), Pertti Hartman (Tempo & PreO 2) 

Tulospalvelu: Pasi Viitala 

Kilpailunvalvoja: Hannu Niemi (Epilän Esa) 

 

Yhteystiedot 

Yhteyshenkilöt: Elina Syväterä elina.syvatera@elisanet.fi (yleisjärjestelyt) 

  Pertti Hartman pepi@pepi.name (suunnistustekniset asiat) 

Kisasivut:   www.rastinokia.fi 

 

Ohjelma 

 

Perjantai 29.9. ~17-19:00 (auringonlasku!) Harjoitusmahdollisuus, itsepalvelu 

Lauantai 30.9. osakilpailut 1 ja 2 

Aamupäivällä: Normaalikilpailu 1 

Iltapäivällä: Tempo 

Illalla: Banketti (varattava erikseen) 

Sunnuntai 1.10. osakilpailu 3 

Aamupäivällä: Normaalikilpailu 2 ja palkintojen jako 

 

Osakilpailut ja sarjat 

 

Henkilökohtaiset sarjat kaikissa osakilpailuissa: E (Elit), A (aloittelijoiden B-A-taso, 

kilpailulisenssiä ei tarvita). 

 

Avoin maaottelu: 5-jäsenisin maajoukkuein. Avoin epävirallisena myös muille kuin Pohjoismaille. 

Enintään 2 virallista joukkuetta kustakin Pohjoismaasta. Muut joukkueet (myös sekajoukkueet 

mahdollisia) voivat ilmoittautua ja kilpailla epävirallisesti. Vain Elit-sarja, kokonaiskilpailu. 

 

Epävirallinen Pohjoismaiden mestaruus: Henkilökohtainen kokonaiskilpailu. Vain Elit-sarja. 

 

Kokonaiskilpailun tuloksen laskenta: (Tempo käytetty aika) + (normaalikilpailun aikarasteilla 

käytetty aika) + 30 s × (virheiden lukumäärä tempossa + virheiden lukumäärä normaalikilpailun 

aikarasteilla) + 60 s × (virheiden määrä normaalikilpailun radalla). 

 

Joukkuekilpailun tulos: Joukkueen kaikkien jäsenten tulosten summa. 

 

Kisakeskus 

 

Alhoniityn koulu, Nokitie 3, Nokia. 

Ajoaika osakilpailujen keskuksiin 5-15 minuuttia. 
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Maasto ja kartat 

 

Kumpikin normaalikilpailu kulkee asuntoalueiden lähimetsissä. Kulku-ura on pääosin sorapintaista 

ulkoilureittiä. osin lujapintaista metsäpolkua. Korkeuserot enintään noin 20 m. Uudet kartat 

sprinttinormien (ISSOM) mukaan, 1:5000, käyräväli 2,5 m. Tempo käydään puistossa, uusi ISSOM 

kartta 1:4000, käyräväli 2 m. 

 

 
 

 
 

 
 



Ilmoittautuminen 

 

Ilmoittautumiset IRMAan, lisenssittömät ja ulkomaiset myös sähköpostilla rastinokia@rastinokia.fi. 

Joukkueiden kokoonpanot, osallistuminen harjoitukseen ja bankettivaraukset myös tähän 

sähköpostiin. 

 

Sähköposti-ilmoittautumiset ja varaukset voi maksaa tilille  

(Rasti-Nokia, IBAN: FI98 8000 1071 3897 05  BIC: DABAFIHH) tai kisakeskuksessa euroina 

käteisellä. 

Ilmoittautumiset torstaihin 21.9.2017 klo 24 mennessä. 

 

Osanottomaksut: 

E-sarja: 18 € kutakin osakilpailua kohti 

A-sarja: 12 € kutakin osakilpailua kohti 

Harjoitus: 5 € 

Banketti: 32 € henkilöltä 

 

Sähköpostilla ilmoittautuessa annettava: nimi, seura (jos on), maa, sarja (E tai A), mahdollinen 

paralympiakelpoisuus (mahdollista lisäaikaa varten, kaikki sarjat ovat avoimia) ja mahdollisen 

avustajan tarve (omien avustajien käyttö sallittua ja suositeltavaa). 

 

Muuta 

 

Pieni kisakahvio ja inva-WC kisakeskuksessa ja Tempon kilpailupaikalla. Lounasta on saatavilla 

monissa paikoissa kisakeskuksen lähettyvillä. 

 

Säännöt 

 

Noudatetaan soveltuvilta osin  IOF:n kilpailusääntöjä (The Competition Rules for IOF Trail 

Orienteering Events, valid from 1 January 2017). Lisätietoja julkaistaan elokuussa ja varsinaiset 

kilpailuohjeet syyskuun viimeisellä viikolla. 

 

Suositellut majoitushotellit: 
 

Cumulus Resort Eden | eden.cumulus@restel.fi |+358 200 48130  

( https://resort.cumulus.fi/en/hotels-and-spas/eden )  

Paratiisikatu 2, 37120 Nokia (5,2 km kisakeskuksesta) 

Yhden hengen huone  87,00 € / yö 

Kahden hengen huone  108,00 € / yö 

Lisävuode  27,00 € / yö/henkilö 

Aamiaispöytä ja kylpylän käyttö sisältyvät hintaan. 

 

Lapland Hotel Tampere  tampere@laplandhotels.com | +358 3 383 0000 

( https://www.laplandhotels.com/EN/urban-hotels/tampere/lapland-hotel-tampere-2.html ) 

Yliopistonkatu 44, 33100 Tampere |(18,5 km kilpailukeskuksesta)  

Yhden hengen huone  95,00 € / yö 

Kahden hengen huone 110,00 € / yö 

Lisävuode, aikuinen 25,00 € / yö/henkilö 

Lisävuode, lapsi 4-14 v 12,50 € / yö/henkilö  

Aamiaispöytä ja iltasauna sisältyvät hintaan. 

 

Kilpailun ennakkovaraus: 

Huoneet ovat varattavissa perjantaista 29.9. sunnuntaihin 1.10.2017. 

Varaukset tulee tehdä 30 päivää ennen saapumista (30.8.2017) suoraan hotellista varauskoodilla: 

NordicTrailO. 
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Käytettävissä on myös pyörätuolilla päästäviä huoneita. Lisätiedot suoraan hotellista (esimerkiksi 

Lapland Hotelsin aamiaispöytä ei ole kokonaan pyörätuolilla päästävissä). Mainitkaa mahdolliset 

erikoistoivomukset jo huonetta varattaessa.  

 

Banketti 

Ennakkoon varanneille. Nokian Veneilijöiden juhlatila Ankkurissa. Hintaan sisältyy 1 

vesi/kivennäisvesi henkilöä kohti. 

 

 

 

 

 

Tervetuloa Nokialle! 

Rasti-Nokia ry. 

 

 


