
Kilpailuohjeet (julkaistu 28.11.2021) 
 
Ohjelma 
  
Lauantai 4.12. 
9.00 Info avoinna 
10.30 Keskimatkan ensimmäiset lähdöt 
13.30 Keskimatkan viimeiset maaliintulot 
14:00 Lapin Suunnistuksen syysparlamentti 
  
Sunnuntai 5.12. 
9.00 Info avoinna 
10.30 Keskimatkan ensimmäiset lähdöt 
13.30 Keskimatkan viimeiset maaliintulot 
14.00 Palkintojenjako WRE- sarjat W21 ja M21 Auditorio 
 
Kilpailuorganisaatio 
Kilpailunjohtaja: Arto Vilppola, 0408684980 
Ratamestariryhmän johtaja: Arto Vilppola 
Rataryhmä ja urasto: Jorma Pietiläinen, Risto Jaako, Jyrki Tuokko ja Pekka Alavahtola 
IOF-valvoja: Ossi Lakkala 040-6535155  
Ratavalvoja: Ossi Lakkala  
Info: Tuula Aho AlatPi  
Lähtö: Olavi Holopainen Suunta 2000 
Tulospalvelu ja maali: Tero Taulavuori Alatornion Pirkat 
Tiedottaja: Niina Jaako Länsi-Rajan Rasti 
Liikenteenohjaus: Tapani Heikkuri 
Ensiapu: AlatPi 050 3545265 
Tuomarineuvosto: Seppo Keltamäki pj, Velu Sipola,Suunta 2000, Annika Vaara LapVe 
  
Säännöt 
Kilpailuissa noudatetaan IOF:n ja SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. Osallistuminen 
omalla vastuulla. 
  
Pysäköinti 
Pysäköinti on Y1 pysäköintialueen alaosassa.  
  
Kilpailutoimisto 
Luontokeskus Kellokas, Tunturintie 54, 95970 Äkäslompolo. Info avoinna la 4.12. klo 9-15 ja 5.12 
klo 9-15 
 
Kilpailunumerot 
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa. Kilpailunumerot ovat saatavilla molempina päivänä 
lähdöstä, WRE kisailijoille kilpailutoimiston INFOsta. Omat hakaneulat kiinnitykseen. Saatavilla 
myös hakaneuloja INFOsta. Kilpailunumeron kiinnitys oikeaan reiteen. 
 
Huom. WRE kilpailuun osallistuminen edellyttää sitoutumista fluorikieltoon. 
 
IOF kieltää fluoripitoisten PFOA/C8 -voiteiden käytön 
IOF:n neuvosto päätti viime kokouksessaan ottaa käyttöön tiettyjen fluoripitoisten voiteiden 
käyttökiellon IOF:n hiihtosuunnistustapahtumissa kaudesta 2021-2022 alkaen. 
 
IOF on seurannut tiiviisti, kuinka fluoripitoisten voiteiden kiellosta on keskusteltu ja sitä on 
toteutettu muiden talviurheiluliittojen, ensisijaisesti Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) ja 
Kansainvälisen ampumahiihtoliiton (IBU) kesken määritellessään IOF:n lähestymistapaa. 



Lopullisena tavoitteena on fluoripitoisten voiteiden täydellinen kieltäminen ja kauden 2021-2022 
sääntöjen toimeenpano on ensimmäinen askel tähän suuntaan. 
 
EU:ssa on voimassa kaksi voimassa olevaa asetusta, (EY) N:o 1907/2006 (”REACH”) ja (EU) 
2019/1021 (”POP-asetus”), joiden mukaan tuotteiden (luistovoiteet), jotka sisältävät PFOA:ta 
(kutsutaan myös C8-tuotteiksi), valmistaminen, myyminen ja käyttö on kiellettyä.  FIS:n ja IBU:n 
vastaavien päätösten mukaisesti IOF on päättänyt julistaa, että PFOA/C8-tuotteiden käyttö on 
kiellettyä IOF:n tapahtumissa, mukaan lukien WRE-kilpailut. Tämä tarkoittaa, että kaikki PFOA/C8-
tuotteet on kiellettyjä, kun taas niin sanotut C6-tuotteet ovat edelleen sallittuja kaudella 2021-2022.  
 
Koska kehitteillä olevia välittömiä ja kustannustehokkaita testausmenetelmiä ei vielä ole käytössä, 
IOF vaatii IOF-tapahtumiin osallistuvilta urheilijoilta ja joukkueilta vakuutuksen uusien sääntöjen 
noudattamisesta.  
Vakuutuslomake tulee olla allekirjoitettuna henkilökohtaisesti kaikilla niillä kilpailijoilla, jotka 
osallistuvat WRE-kilpailuun. Huom! WRE-kilpailuun kuuluvat vain sarjat M21 ja W21. 
Ainoastaan allekirjoitetun lomakkeen toimittaneilla kilpailijoilla on lupa osallistua kilpailuun. Kilpailija 
saa täytettyä lomaketta vastaan kilpailijanumeronsa kilpailutoimiston infosta järjestäjien ohjeen 
mukaisesti. Lomakkeita löytyy INFOsta. mieluiten täytä ennakkoon. 
 
IOF:lla on oikeus tarkastaa käytetyt vahaustuotteet ja tehdä tarvittaessa laboratoriotutkimuksia. 
Kielto tulee voimaan 1.11.2021 alkaen. IOF kannustaa myös jäsenliittoja asettamaan samanlaisia 
kieltoja kansallisiin hiihtosuunnistustapahtumiin. 
  
Emitag-leimauskortit 
Kilpailussa käytetään Emitag-leimausta. Vuokrattavat Emitagit saat INFOsta, maksut 5€/päivä. 
Maksut infoon. Palauta EmiTag-kortti sunnuntaina maaliintulon jälkeen infoon. Palauttamatta 
jääneestä EmiTagista veloitamme 100€. 
  
Kilpailijana olet itse vastuussa elektronisen kortin toimivuudesta, joten testaa se mallirastilla.  
Infossa voi mittauttaa kilpailukortin toimivuuden myös. Varmista myös, että käytät lähtöluettelossa 
mainittua kilpailukorttia. Kilpailunjärjestäjä ei tarkista kilpailukortin oikeellisuutta ennen lähtöä. Jos 
kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua kilpailukorttia, suoritus hylätään (suunnistuksen 
lajisääntö 11.518). Hylkäystä ei suoriteta H/D13 ja sitä nuoremmissa sarjoissa. 
 
Emit tag valmistaja suosittelee, että EmitTagit, joiden numero on pienempi kuin 3908550 
tulee vaihtaa uuteen ennen talvikautta 2021/2022. Kilpailukortteja on INFOssa myynnissä. 
Myyntihinta 95,- ja vaihtohinta -40% on 57,-. 
  
Kilpailumaasto 
Kilpailut käydään kohtuulliset korkeuserot omaavassa tunturimaastossa sisältäen pääosin 
metsäalueita ja muutamia suoalueita. Suoalueet ovat avoimia tai harvaa metsikköä. Puulajit ovat 
mänty ja kuusi. Kilpailualueella on hoidettuja kuntohiihtolatuja, joten noudata varovaisuutta 
kuntohiihtäjiä kohtaan. Alueella on lisäksi kelkkareitti, jota käytettäessä on varottava 
moottorikelkkoja. Alueella saattaa olla ylimääräisiä moottorikelkan jälkiä.  
Kilpailualue sijaitsee 200 – 300 metrin korkeudella merenpinnasta. 
  
Kielletyt alueet 
Katso kielletyt alueet alla olevasta kilpailukeskuskartasta. Kilpailun aikana kielletyt reitit on merkitty 
karttaan violetein X-merkein. Kilpailusuorituksen aikana tien ylitys on kielletty eli kaikkien 
kilpailijoiden tulee alittaa tie alikulkutunnelia pitkin.  
 
Urasto 
Urastoa on yhteensä 44km 
Leveää luistelu-uraa 8,0 km 
Kapeaa luistelu-uraa 2,0 km 



Kelkkauraa 34,0 km 
Urastolla on paikoin kulkua hidastavaa oksistoa. Radat kulkevat osin sellaisilla alueilla, joilla 
raivaus on tehty vain turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. 
  
Kartta 
Tulostekartta 12/2021, koko A4, käyräväli 5 m. Mittakaava on molempina päivinä 1:10 000. 
Rastikoodit on painettu karttaan rastinumeron viereen.  
  
Lähtö 
Ensimmäinen lähtö molempina päivinä klo 10.30 alkaen muissa kuin WRE-sarjoissa ja klo 11.00 
WRE-sarjoissa (M21 ja W21). Lähtöajat näkyvillä kilpailukeskuksessa ja Ensilumen Rastien 
tulospalvelusivuilla osoitteessa: www.ensilumenrastit.fi 
 
Lähtöpaikalle johtaa sininen viitoitus molempina päivinä.  
 
Lauantain lähtöpaikalle on kilpailukeskuksesta matkaa 600 m ja se on lämpökolmosen 
alikulkutunnelin läheisyydessä parkkipaikkojen vieressä (ks. kilpailukeskuskartta). Lähtöpaikalle on 
mahdollista kulkea jalan pyörätietä pitkin tai hiihtää metsän kautta. Metsän kautta hiihdettäessä 
voit kulkea lähtöviitoituksella olevan ylämäen kohdan (noin 400 m) vain yhteen eli lähdön 
suuntaan, koska lähtöviitoitus on kapea. Varo tietä ylittäessä. 
 
Sunnuntain lähtöpaikalle on matkaa 600m ja opastus Kellokkaan risteyksestä Louhikkotien 
päässä, jossa lämmittelylatu. Lähtöön kuljetaan jalan ja osan matkaa on mahdollista hiihtää. 
 
Toiminta lähdössä: 
- 4 min kilpailija kutsutaan lähtöön ja tarkistetaan kilpailunumero 
- 3 min EmitTagin nollaus 
- 2 min mallikartta nähtävillä 
- 1min kilpailija siirtyy sarjansa ämpärille ja ottaa kartan oman sarjansa ämpäristä (H/D13 ja 
nuoremmat sarjat) 
- 15 sek kilpailija ottaa kartan oman sarjansa ämpäristä (H/D15 ja vanhemmat sarjat) 
   H ja D11-sarjalaisten huoltaja saa avustaa kartan laittamisessa telineeseen 
 
Asettele kartta karttatelineeseen ja lähtöhetkellä voit lähteä metsään K-pisteen kautta. Vastaat itse 
siitä, että otat oikean kartan. Myös K-pisteelle menevää viitoitusta on noudatettava. 
 
 
Rastit ja leimaus 
Rastit on sijoitettu uran viereen. Rastitolpassa on rastilippu ja rastikoodin mukainen leimasin. 
EmiTag rekisteröi rastilla käynnin noin puolen metrin etäisyydeltä, jonka jälkeen Emittag-
rannekkeesi vilkkuu 10 sekunnin ajan onnistuneen leimauksen merkiksi. Leimaukseen siis riittää 
kun viet Emitagisi rastileimasimen vierestä. Mallirasti on infon läheisyydessä. EmitTagin toiminta 
on mahdollista testata mallirastilla. 
 
Sarjat, matkat ja rastien lukumäärät, erillisessä taulukossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Alla näet kuvan mallirastista. 
 

 
Maali 
Kilpailusuoritus päättyy maalileimaukseen. Maaliintulon jälkeen siirry EMITagin purkuun ja palauta 
karttasi maalissa toimitsijalle. Kartat kerätään maalissa ja palautetaan sunnuntaina viimeisen 
lähdön jälkeen. Itkumuuri on Kellokkaan INFOssa. Maali suljetaan molempina päivinä klo 13.30.  
 
Verryttely ja suksien testaus 
Verryttelyä ja suksien testausta varten on käytettävissä vain vähän latua (ks. kilpailukeskuskartta). 
Verryttely suksilla on mahdollista lähtöön vievällä verryttelyladulla ja lähdön välittömässä 
läheisyydessä pienellä alueella. Suosittelemme verryttelyä juosten pyörätiellä. 
  
Voitelu 
Voitelutiloja ei ole erikseen käytettävissä. Voitelu mahdollista ulkona omilla välineillä. 
  
Pukeutuminen ja pesu 
Kilpailukeskuksessa ei ole erikseen pukeutumis- ja pesutiloja. 
 
Ensiapu 
Ensiapupiste toimii kilpailukeskuksessa Kellokkaan alapuolisessa huoltorakennuksessa. 
Ensiavusta vastaa Alatornion Pirkat ry. Lauantaina ja sunnuntaina ensiavun suora numero on 050 
3545265. Vakavissa onnettomuustilanteissa soitto yleiseen hätänumeroon 112. 
 
Tulokset 
Tulokset, väliajat löytyvät Ensilumen Rastien tulospalvelusivuilta 
osoitteesta: www.ensilumenrastit.fi 
  
Valitukset ja protestit 
Kirjalliset valitukset tulee toimittaa INFOon mahdollisimman pian. Valitukset järjestäjä ratkaisee ja 
valittajalle ilmoitetaan päätöksestä välittömästi. 
Tuloksia koskevat valitukset on tehtävä viimeistään 15 minuutin kuluessa virallisen tulosluettelon 
julkaisemisesta. Valitusta koskevasta järjestäjän päätöksestä voidaan tehdä kirjallinen protesti. 
Protesti on tehtävä viimeistään tunnin kuluessa järjestäjän päätöksestä. 



Mahdollinen vastalause kilpailutuloksia kohtaan on jätettävä tuomarineuvostolle klo 13:30 
mennessä. 
Palkinnot 
Palkintojen jako sunnuntaina yhteistulosten perusteella noin klo 14.00 alkaen Kellokkaan 
auditoriossa WRE- sarjoissa, muiden palkittavat saavat palkinnon infosta (erillinen lista 
määrästä/sarja).  
 
Covid-19 koronaohjeet 
Kilpailijoita pyydetään huomioimaan Koronaturvallisuuden varmistamiseksi seuraavat ohjeet: 
 

- Kilpailuun saa tulla ehdottomasti vain terveenä!  
- Pysäköintialueella ja sieltä kilpailukeskukseen siirryttäessä sekä kilpailukeskuksessa 

pyydämme huolehtimaan riittävistä turvaväleistä.  
- Maskin käyttämistä suositellaan sisätiloissa. 
- Käsidesiä on saatavilla kilpailukeskuksen alueella useassa paikassa. Kilpailijoita pyydetään 

huolehtimaan käsihygieniasta.  
- Turvavälit tulee säilyttää maaliin saapumisen jälkeen ja leimantarkistuksessa. 

 
Harjoitusmahdollisuus 
Mahdollisuus harjoitteluun ennen kisoja Y1 harjoitusurastolla. Karttoja voi ostaa Luontokeskus 
Kellokkaan vastaanotosta 5€/kpl. Kilpailu-urastolle tehtyjä harjoituskarttoja voit myös ostaa 
kilpailuiden jälkeen Kellokkaan vastaanotosta 5€/kpl. Kellokas on avoinna päivittäin klo 9-16. 
  
Säävaraus 
Lämpötila mitataan kilpailuaamuina klo 9 sekä maalin alueelta että maastosta. Mittaustulos 
ilmoitetaan infon läheisyydessä. Mikäli pakkanen on -15…-20°C niin kilpailijoita pyydetään 
suojaamaan itsensä hyvin ja erityisesti pään alueelta. Lajisääntöjen mukaan kilpailijalla on oikeus 
perua osanottonsa tuntia ennen ensimmäistä lähtöä, jos lämpötila on alle -20°C. Päätös kilpailun 
siirtämiseen tai perumiseen tehdään tuomarineuvoston toimesta klo 9.30 mennessä. Päätöstä 
tehtäessä otetaan huomioon lämpötilamittaukset, tuuliolosuhteet sekä tuntiennuste 
Ilmatieteenlaitoksen (www.ilmatieteenlaitos.fi) havaintojen mukaan. 
  
Päivän lyhyestä pituudesta johtuen on myös huomioitava, että lisävalaistus saattaa olla 
tarpeellinen etenkin heikkonäköisille ja heti alussa tai aivan lopussa starttaaville. 
  
Lapin Suunnistus, Alatornion Pirkat, Länsi-Rajan Rasti, Suunta 2000 toivottavat kilpailijoille 
nautinnollisia ja haastavia hetkiä Ylläs-Kolarin latu-urilla. Kiitos että pääsitte tulemaan! 
 
 
 
 
 
 
 


