
Tapahtumakutsu 
Päivitetty 16.6.2021 

 

Keski-Suomen alueen Kompassi-cupin 3. osa Jämsä, Länsi-Himos la 

19.6.2021 klo 9 – 12 

 

 

Tämä lasten ja nuorten tapahtuma toteutetaan lähikilpailuna. Lähikilpailussa 

noudatetaan SSL:n lähikilpailun sääntöjä sekä Suunnistuksen lajisääntöjä niiltä 

osin kuin näissä säännöissä määrätään sekä järjestäjän ohjeita. 

 

 

Sarjat: 

Kompassi-cup -sarjat (lisenssi pakollinen) 

H/D Pronssi: 10 -v. ja alle RR (Erittäin helpot radat) 

H/D Pronssi: 10 -v. ja alle suora (Erittäin helpot radat) 

H/D Hopea: 11-12 -v.TR (Helpot radat) 

H/D Hopea: 11-12 -v.suora (Helpot radat) 

H/D Kultainen: 13-14 -v. suora (Erilaisia reitinvalintoja eritasoisille suunnistajille) 

 

 

 

RR = rastireittirata: maastossa on yhtenäinen nauha, jonka varrella rastit ovat. 

Reitin varrella on oikaisumahdollisuuksia, joita saa käyttää hyväkseen. 

SARJA MATKA (km) RASTIEN MÄÄRÄ (kpl) 

H10 RR 0,9 (siima 1,4) 5 

D10 RR 0,9 (siima 1,4) 5 

H10 0,9 5 

D10 0,9 5 

H12 TR 1,2 (siima 1,4) 6 

D12 TR 1,2 (siima 1,4) 6 

H12 1,3 6 

D12 1,3 6 

H14 2,0 10 

D14 2,0 10 



TR = tukireittirata: on sama nauha kuin RR-radalla, mutta rastit eivät sijaitse 

aivan sen varrella. Viitoitusta voi käyttää hyväkseen tai suunnistaa siitä 

välittämättä rastilta toiselle. 

 

 

 

ForFun -seikkailusarjat (ei vaadi lisenssiä): 

Rastiralli: Lyhyt leimausrata tai toiminnallinen suunnistusrata 

Point2Run: kaikenikäisille aloittelijoille (helppo polkusuunnistusrata). Radan voi 

kiertää yksin, parin kanssa tai ryhmässä. 

 

 

 

Ilmoittautuminen: 

Kulta-, hopea- ja pronssikompassisarjoihin osallistuminen edellyttää, että 

suunnistajalla on kilpailulisenssi. Kilpasarjoihin ilmoittaudutaan Irma-palvelun 

kautta. Maksut ilmoittautumisen yhteydessä Irma-palvelussa. Ilmoittautumisten 

oltava perillä viimeistään 16.6.2021 kello 23.59 mennessä. 

ForFun -sarjoihin osallistuminen ei edellytä lisenssiä, ne ovat kaikille avoimia ja 

ilmoittautuminen paikan päällä. 

 

 

 

Osanottomaksut: 

Kulta-, hopea- ja pronssisarjoissa 10€/hlö. Maksut ilmoittautumisen yhteydessä 

IRMA-palvelussa. 

ForFun- sarjat: Rastiralli maksuton, Point2Run -rata 5€/hlö tai 10€/ryhmä. 

 

 

 

  



Leimaustapa: 

Käytössä on emit-leimaus. Mikäli kilpailija ei ilmoita emit-numeroaan 

ilmoittautumisen yhteydessä, järjestäjä varaa vuokrakortin 4 €, maksu ja nouto 

infosta. ForFun sarjoihin järjestäjä varaa emit-kortteja lainattavaksi. Kadonneesta 

vuokra emitistä peritään 70e. 

 

 

Lähtö: 

Lähtöajat julkaistaan to 17.6.2021, alustava suunnitelma lähdöt klo 9.30 - 11. 

 

 

Kartta: 

Suunnistuskartta 1:7500 mittakaava. Kartta on muovikotelossa, tulostekoko 

A4/A5. 

 

Tapahtumaohje: 

Alustava tapahtumaohje julkaistaan seuran nettisivuilla www.jrv.fi. Lopullinen 

versio on näkyvillä tapahtumakeskuksessa. 

 

 

 

Opastus ja paikoitus: 

Huom! Tapahtumakeskuksen osoite muuttunut tapahtumakutsun julkaisun 

jälkeen, uusi osoite: Salavantie/Haperotie 1, 42100 Jämsä (Googlemaps ei 

välttämättä tunnista Salavantien loppupäätä/Haperotietä).  

Valtatieltä 9 Jämsän kohdalta n. 6 km Jyväskylään päin alkuun yleiset Himoksen 

opasteet. Järjestäjien opasteet alkavat Säyrylänsalmentieltä, josta asfalttitietä 

pitkin tapahtumakeskukseen n. 5 min. Paikoitustilaa rajoitetusti, noudatathan p-

opastajien ohjeita. 

Kompassi-leirillä alueen lähimökeissä majoittujien suositellaan saapumaan 

paikalle kävellen tai pyörällä. 



 

Palkinnot: 

Kaikki osallistujat palkitaan maalissa. 

 

 

Pukeutuminen ja peseytyminen: 

Ei ole käytössä. 

 

 

 

Toimihenkilöt: 

Tapahtumajohtaja: Suvi Manninen, 040 529 7684  

Ratamestari: Aarni Ronkainen, Maaret Rantanen 

Tuomarineuvosto ja valvoja: Jarmo Puttonen VaajTe 

Tiedotus: Nina Mäki 040 755 2555 / ninamakis@outlook.com 

Lisätietoja: www.jrv.fi 

 

 

Tervetuloa mukaan iloiseen tapahtumaan Himoksen maastoihin! 

 

 

mailto:ninamakis@outlook.com
http://www.jrv.fi/

