
Kultainen kompassi -cup 2012  •  Aluekilpailut ja valtakunnallinen finaali

•	 Pistelasku	finaalissa	radoittain:	50,	40,	35,	32,	29,	28,	27,	…	Alueet	voivat	käyttää	samanlaista	pistelaskua	osakilpailuissaan.
•	 Aluekilpailussa	on	neljä	osakilpailua.	Ehdotus	kilpailuista	kaaviossa.
•	 Alue	voi	nimetä	finaaliin	useita	joukkueita.	Urheilijat	tulee	nimetä	joukkueisiin	etukäteen.
•	 Kultainen	kompassi	-cupin	finaalin	voittaa	suurimman	pistemäärän	kerännyt	aluejoukkue.

Kultainen kompassi -cup on Suomen Suunnistusliiton ja suunnis-
tusalueiden yhteistyössä toteuttama 14-sarjan suunnistuscup, 
joka käsittää neljä alueellista osakilpailua ja valtakunnallisen 
finaalin. Vuonna 2012 finaaliviikonlopussa on tarjolla ohjelmaa 
myös edeltävinä päivinä.

Kultainen kompassi -cupin ja finaaliviikonlopun tavoitteena on 
lisätä 13- ja 14-vuotiaiden suunnistavien tyttöjen ja poikien kil-
pailumahdollisuuksia ja kilpailemisen haasteita sekä aktivoida 
alueen kilpailutoimintaa.

Alueen osakilpailuista joukkueet
valtakunnalliseen finaaliin
Alueet nimeävät neljä alueen kilpailua, joiden tulosten perus-
teella valitaan neljän tytön ja neljän pojan muodostamia alue-
joukkueita valtakunnalliseen finaaliin. Aluejoukkueiden tulee 
vuonna 2012 koostua 1998 tai 1999 syntyneistä suunnistajista. 
Yhdeltä alueelta voi finaaliin osallistua useita joukkueita.

Alue informoi alueen osakilpailuista sekä alueen pistelasku-
tavasta alueen seuroja ja suunnistajia. Alue voi itse päättää pis-
telaskutavasta osakilpailuissaan. Suunnistusliiton ehdotus on, 
että alueen osakilpailuissa käytetään samaa pistelaskutapaa 
kuin valtakunnallisessa finaalissa. Ehdotuksena on myös, että jos 
alueen osakilpailussa on 13-vuotiaiden sarja, annetaan tässä sar-
jassa pisteitä kymmenen vähemmän kuin 14-sarjassa. 

Valtakunnallinen finaali
Valtakunnallinen finaali kokoaa 14-sarjassa suunnistavat nuoret 
yhteiseen tapahtumaan kisaamaan alueiden paremmuudesta 

haastavassa kilpailussa, tapaamaan samanikäisiä suunnistavia 
nuoria sekä innostumaan lajista ja harjoittelusta. Vuoden 2012 
finaali suunnistetaan Ulvilassa 9.9. kansallisen kilpailun yhtey-
dessä. Finaalin järjestää Ulvilan Ura ja Nakkilan Wisa.

Finaalissa vauhdikas tunnelma
Valtakunnallisessa finaalissa startti tapahtuu yhteislähtönä kah-
deksalle eri hajontaradalle. Joukkueen kaikki jäsenet suunnista-
vat eri radan. Ratojen ohjeaika on 25-30 min. Joukkueen yhteis-
tuloksia laskettaessa huomioidaan joukkueen kolmen parhaan 
tytön ja kolmen parhaan pojan yhteenlaskettu pistemäärä. 
Pisteitä jaetaan kunkin radan sijoitusten perusteella. Radallaan 
ensimmäiseksi sijoittunut tuo joukkueelle 50 pistettä, toinen 40, 
kolmas 35, neljäs 32, viides 29, kuudes 28 jne. Finaalin voittaja 
on suurimman pistemäärän kerännyt aluejoukkue, joka saa hal-
tuunsa vuodeksi Kultainen kompassi -kiertopalkinnon.

Finaaliviikonlopun laajennettu ohjelma
Finaaliviikonloppuna on tänä vuonna tarjolla ohjelmaa myös 
perjantaina ja lauantaina. Alueiden toivotaan osallistuvan vii-
konloppuun joko perjantaista tai lauantaista alkaen. Viikonlopun 
ohjelmaan voivat osallistua myös suunnistajat, jotka eivät kuulu 
aluejoukkueisiin. Tarkemmat tiedot kilpailukutsuissa. Järjestäjien 
puolesta ei ole tarjolla majoitusta viikonlopun aikana. 

Tervetuloa Kultainen kompassi -cupin osakilpailuihin 
ja finaaliviikonloppuun!

Yhteyshenkilö: SSL:n nuorisotoiminnan kehityspäällikkö
Katri Lilja, p. 045 134 9466, katri.lilja@suunnistusliitto.fi

Lähde mukaan Kultainen kompassi -cupiin



Kultainen kompassi -cup
finaaliviikonloppu 2012
Ulvilassa ja Porissa 7.– 9.9.
Pe 7.9. klo 18.00 Porin Isossamäessä parisprinttiviesti
Avoin parisprinttiviesti 2x2 osuutta.

Matkat sprinttiluonteiset, lyhyet ja nopeassa maastossa.

Alustavat sarjat: H/D10RR, H/D12TR, H/D14, H/D16, H/D. Joukkueen jäsenet
voivat edustaa eri seuroja.

Järjestäjä RasKa

La 8.9. klo 12.00 Ulvilan Haistilassa kansallinen keskimatka 
ja  38. Nuorten alueottelu (Satakunta – Häme – V-S)
H/D10RR, H/D12TR, H/D12, H/D13, H/D14, H/D16 –20, H/D21A,B,C,
H/D35–H/D75, H80– 85, Nuoret avoin. Ensimmäinen lähtö klo 12.00.

H/D16 sarjasta ylöspäin kilpailu on kaksipäiväisen kilpailun 1. osa.

Alueottelu kilpaillaan sarjoissa H/D10RR, H/D12, H/D13, H/D14.

Järjestäjä NaWi ja UlvUra

La 8.9 klo klo 19.00 -22.00 iltaohjelmaa Ulvilan Massin majalla 
Nuorille valmennusluento, iltalenkkimahdollisuus, sauna, vapaata yhdessäoloa,
pihapelejä ja makkarapaistoa. Ei pääsymaksua.

Su 9.9 klo Ulvilan Haistilassa kansallinen pitkä matka
Klo 11.00 Kultainen kompassi -cupin finaali, aluejoukkueiden yhteislähtö.
Joukkueen jäsenten tulee olla syntyneitä vuosina 1998 tai 1999.

Kansallisen kilpailun ensimmäinen lähtö klo 11.30.

H/D16 sarjasta ylöspäin kilpailu on kaksipäiväisen kilpailun 2. osa.

Nuorten sarjoissa H/D 10RR, 12TR, 12, 13 ja 14 palkinnot jaetaan molempina päivinä 
erikseen. Muut kansallisen kilpailun sarjat palkitaan yhteistulosten perusteella.

Kultainen kompassi -cupin aluejoukkueen jäsen ei voi osallistua sunnuntaina
kansalliseen kilpailuun.

Järjestäjä NaWi ja UlvUra


