KILPAILUKUTSU

Päijät-Hämeen Kompassi-cup 1. osakilpailu
Radiomäki, Lahti 16.5.2022
Tervetuloa lasten ja nuorten matalan kynnyksen suunnistustapahtumaan!
Tämä Kompassi-cup toteutetaan lähikilpailuna. Lähikilpailussa noudatetaan SSL:n
Lähikilpailun sääntöjä sekä Suunnistuksen lajisääntöjä niiltä osin kuin näissä säännöissä
määrätään sekä järjestäjän ohjeita.
Kilpasarjat (tarvitaan suunnistuslisenssi):
Kultakompassi-cup:
H14, D14 (Erilaisia reitinvalintoja eritasoisille suunnistajille)
Hopeakompassi-cup:
H12, H12TR, D12, D12TR (Helpot radat)
Pronssikompassi-cup 10v:
H10, H10RR, D10, D10RR (Erittäin helpot radat)
Pronssikompassi-cup 8v:
H8RR, D8RR (Erittäin helpot radat)
H=pojat, D=tytöt
ForFun-sarjat (ei tarvitse suunnistuslisenssiä):
14-AVOIN, 12-AVOIN, 10-AVOIN, TR-AVOIN, RR-AVOIN
ForFun-sarjoissa ei ole ikärajoja. Voit suunnistaa, minkä tahansa kilparadan.
RR=rastireittirata: maastossa on yhtenäinen nauha, jonka varrella rastit ovat. Reitin varrella
on oikaisumahdollisuuksia, joita saa käyttää hyväkseen.
TR= tukireittirata: maastossa on sama nauha kuin RR-radalla, mutta rastit eivät sijaitse sen
varrella, vaan läheisyydessä. Viitoitusta voi käyttää hyväkseen tai suunnistaa siitä
välittämättä rastilta toiselle.
Cup-pistelaskujärjestelmän tarkempi kuvaus tämän dokumentin liitteessä.
ForFun-sarjat:
ForFun-sarjoissa voit suunnistaa minkä tahansa kilparadan omaan tahtiin kilpasarjojen

jälkeen. Osallistuminen ei vaadi kilpailulisenssiä. Ilmoittautuminen joko IRMA-palvelussa tai
tapahtumapaikalla infossa. Radan voi kiertää yksin tai yhdessä. Tuloksia ei julkaista, mutta
halutessaan saa tulosteen omasta ajasta.
Kilpailukeskuksessa on lisäksi kaikille avoin ja maksuton leimausrata.
Maasto: Kilpailualue on Lahden kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä ja suosittu
ulkoilualue. Se on lapsille turvallinen ja mukava suunnistusalue, joka sisältää paljon selkeitä
ja johdattelevia maastokohteita. Kulkukelpoisuus on hyvä. Kilpailukeskus sijaitsee
Radiomäen urheilukentällä. Huom; urheilukentän nurmialueella ei saa liikkua!
Matkat: Sprinttimatkat
Ilmoittautuminen: Kilpasarjoihin osallistuminen edellyttää, että suunnistajalla on
kilpailulisenssi. ForFun-sarjat eivät vaadi lisenssiä. Kilpasarjoihin ilmoittaudutaan
ensisijaisesti SSL:n IRMA-palvelun kautta tai poikkeustapauksissa sähköpostilla
kirsi.kiiskinen@gmail.com. Osanottomaksut samanaikaisesti sähköposti-ilmoittautumisen
kanssa Lahden Suunnistajat -37 ry:n tilille FI38 5612 1120 3225 62. Laita viestikenttään
osallistujan nimi, sarja ja mahdollinen seura. Ilmoittautumisten oltava perillä viimeistään
13.5.2022 kello 24.00 mennessä. Ei jälki-ilmoittautumisia kilpasarjoihin. ForFun -sarjoihin
voi ilmoittautua joko IRMA-palvelussa tai tapahtumapaikalla. Paikan päällä ilmoittautuessa
osanottomaksu maksetaan käteisellä infoon (varaa mieluusti tasaraha).
Osanottomaksut: Kilpasarjat 10 €/hlö. ForFun- sarjat 5 €/hlö tai 10 €/yhdessä kulkeva
ryhmä. Leimausrata on maksuton. Osanottomaksut maksettava samanaikaisesti
ilmoittautumisen yhteydessä.
Leimaustapa: Käytössä on Emit-leimaus. Mikäli kilpailija ei ilmoita Emit-numeroaan
ilmoittautumisen yhteydessä, järjestäjä varaa vuokrakortin. Vuokrakortin maksu 2 € ja
nouto infosta.
Lähtö: Ensimmäinen lähtö klo 18. Matkaa tapahtumakeskuksesta lähtöön on n. 200 m.
Ennakkoon ilmoittautuneet saattajasarjalaiset lähtevät kilpasarjojen jälkeen. Paikalla
ilmoittautuneet lähtevät niiden jälkeen.

Kilpailuohje: Alustava kilpailuohje julkaistaan tapahtumasivuilla
https://www.ls37.fi/suunnistuskoulut/lasten-suunnistuskoulu/kompassi-tapahtumat/ 15.5.
mennessä.
Kartta: Sprinttisuunnistuskartta mittakaava 1:4000. Kartta on muovisuojuksessa.
Opastus ja paikoitus: Kilpailukeskuksen osoite: Radiomäenkatu 33, 15100 Lahti. Paikoitus
kilpailukeskuksessa.
Toimihenkilöt:
Kilpailunjohtaja Kirsi Kiiskinen, kirsi.kiiskinen@gmail.com, p. 044 2204 168
Valvoja Eveliina Hasu, KS
Ratamestarit Juha Hirvonen, Timo Koivuniemi ja Tuomas Makkonen
Tuomarineuvosto Eveliina Hasu pj.

Kompassi-tapahtumat ovat Suomen Suunnistusliiton alle 14-vuotiaiden lasten ja nuorten
matalan kynnyksen suunnistustapahtumatuote. Lisätietoa: Kompassi-tapahtumat |
(suunnistusliitto.fi)
Alueelliset Kompassi-tapahtumat | (suunnistusliitto.fi)

LIITE
Kompassi-cup pistejärjestelmä (kilpasarjat)
Alueelliset Kompassi-tapahtumat ovat matalan kynnykset kilpailutapahtumia. Keskeisintä
on, että lapset pääsevät suunnistamaan mielekkäitä ratoja omaan osaamisen nähden.
Menestyminen tai sijoitukset eivät ole alkuvaiheen tärkein tavoite, vaan olennaista on
lapsen kilpailemisessa ilo, omaehtoisuus ja aikuisen tuki.
Kompassi-cupissa pisteytys ei tulisi siis nousta turhan suureen osaan aikuisten puheissa,
vaan keskiössä on Kompassi-cupin osallistumiseen innostava ja sitouttava tavoite.
Toivommekin vanhemmilta rentoa ja iloista suhtautumista lasten kilpailemiseen
Päijät-Hämeen alueella keväästä syksyyn käytäviä cup-osakilpailuja on 5 kpl, joista
loppupisteet lasketaan 4 parhaan kilpailun osalta. Kolme parasta palkitaan Kompassimitalein, jotka jaetaan viimeisessä osakilpailussa.
Kilpailusarjoja on 12, mutta cup-pisteet lasketaan 8 sarjassa, koska suorien ja viitoitettujen
ratojen pisteet yhdistetään. Hopeakompassi-ikäisissä 12 ja 12TR sarjojen pisteet
yhdistetään siten, että jokaisessa cup-osakilpailussa suoran radan maksimipisteet ovat 10
ja TR-radan maksimipisteet 5. Pronssikompassi-ikäisissä 10 ja 10RR sarjojen pisteet
yhdistetään siten, että jokaisessa cup-osakilpailussa suoran radan maksimipisteet ovat 10
ja RR-radan maksimipisteet 8.
Kultakompassi-cup: H14, D14
Hopeakompassi-cup: H12&H12TR, D12&D12TR
Pronssikompassi-cup 10v: H10&H10RR, D10&D10RR
Pronssikompassi-cup 8v: H8RR, D8RR
Tämä malli mahdollistaa, että suunnistaja kerää saman cup-sarjan pisteitä, vaikka vaihtaisi
kilpailusarjaa kauden aikana viitoitetulta radalta suoralle radalle tai vaihtelisi kilpailusarjaa
osakilpailukohtaisesti (esim. kilpailun luonteen tai maaston vaativuuden mukaan).
Katso tarkemmin: Kompassi-cup pisteytys 2022 (B-malli)
Pisteytys julkaistaan: O-Skills.fi - Kilpailusarjat, O-Skills.fi - Kompassicup 2022 - B-malli
Lisätietoa: Alueelliset Kompassi-tapahtumat | (suunnistusliitto.fi)

