
Kultainen kompassi -cupin finaali, 

38. Nuorten alueottelu Satakunta-Häme-Varsinais-Suomi 

ja avoimet kansalliset 

Kettumetsän rastipäivät Ulvilassa 8-9.9.2012 

 

 
Sarjat ja maksut, kansallinen kilpailu: 

H21A, B, C, H35-85, H20, D21A, B, C, D35-75, D20 (30 €) 

H/D16-18 (22 €) 

H/D14, H/D13, H/D12, H/D12TR, H/D10RR, nuoret avoin (16 €) 

Rastiralli (4 €/pv maksetaan paikan päällä). 

Yhden päivän osanottomaksu on puolet em. maksuista. 

Maksut on maksettava ilmoittautumisten yhteydessä IRMA:ssa tai muuta kautta ilmoittautuneet Ulvilan Uran 

tilille FI12 4456 1720 0458 96. Käytä seurasi viitenumeroa. 

 

Palkinnot: 
Kansallisen kilpailun palkinnot jaetaan H/D 16 -sarjoista ylöspäin kahden päivän yhteistulosten mukaan. Tätä 

nuorempien sarjoissa palkinnot jaetaan molempina päivinä erikseen. 

Alueottelussa ja Kultainen kompassi -cupissa jaetaan erikseen palkinnot.  

 

Alueottelun erityisohjeet: 
Lauantaina 8.9 kilpaillaan Satakunta – Varsinais-Suomi – Häme nuorten kesken 38. Alueottelu. 

Alueottelun sarjat H/D10RR, H/D12, H/D13 ja H/D14. 

Alueiden nuoriso-ohjaajat ilmoittavat etukäteen joukkueen kokoonpanon järjestäjälle. Ja varmistavat, jotta 

joukkueen suunnistajat ovat ilmoittautuneet kilpailuun IRMAN kautta. 

Alueottelun säännöt ja erityisohjeet löytyvät kisasivuilta www.ulvilanura.fi 

 

Kultainen kompassi -cup: 
Sunnuntaina 9.9 klo 11:00 lähtee Kultaisen kompassi -cupin finaali yhteislähtönä. 

Kultainen kompassi -cup on alueiden välinen joukkuekilpailu 13 – 14-vuotiaille. Joukkueeseen kuuluu 4 poikaa 

ja 4 tyttöä. 

Joukkueen jäsenet suunnistavat kukin eri radan. Ratojen ohjeaika on 25 – 30 min.  

Kilpailijoiden tulee olla 1998 tai 1999 syntyneitä. 

Alue nimeää ja ilmoittaa joukkueen kokoonpanon sähköpostilla skeskima@nic.fi viimeistään su 2.9. klo 24 

mennessä. Alue voi ilmoittaa useampia joukkueita.  

Kultainen kompassi -cupiin osallistuva ei saa osallistua sunnuntaina kansalliseen kilpailuun. 

Osallistumismaksu 80 € / joukkue maksetaan tilille FI12 4456 1720 0458 96 ilmoittautumisen yhteydessä. 

Mahdolliset korjaukset joukkueiden kokoonpanoihin tai Emit numeroihin tulee tehdä sähköpostilla pe 7.9 aikana 

skeskima@nic.fi. 

Kultainen kompassi -cupin säännöt ja erityisohjeet löytyvät kisasivuilta www.ulvilanura.fi 

  

Matkat: 
Lauantaina 8.9 keskimatkat ja sunnuntaina 9.9 pitkät matkat. Ratapituudet ovat ohjeaikojen mukaiset. 

 

Ilmoittautuminen:  
Oltava perillä viimeistään su 2.9 klo 24.00 ensisijaisesti SSL:n IRMA palvelua käyttäen tai 

postitse (postileima 31.8) osoitteella Sami Keskimäki, Tervasmäentie 203, 29250 Nakkila tai 

sähköpostilla ilmo1@nakkilanwisa.fi 

 

Rastiralliin ja nuoret avoin sarjaan voi ilmoittautua paikan päällä infossa. 

 

Jälki-ilmoittautumiset:  

1,5 kertaisin maksuin ke 5.9 klo 24 mennessä IRMA palvelua käyttäen tai sähköpostilla ilmo2@nakkilanwisa.fi. 

 

Leimausjärjestelmä:  
Emit. Emit-kortin vuokra 3 €. Ilmoittautumisen jälkeen Emit tietojen muutoksesta peritään 2 €. 

Kilpailukorttien vuokraukset maksetaan infoon.  



 

Opastus: 
VT-2 n.10 km Porista Helsingin suuntaan. Navigaattoriin osoite: Helsingintie 517, Ulvila 

 

Ensimmäinen lähtö: 
Kansallisen kilpailun lähdöt lauantaina klo 12:00 ja sunnuntaina klo 11:30. Lähtöihin matkaa 1000 - 1200 m.  

Sunnuntaina klo 11:00 on Kultainen kompassi -cupin finaalin yhteislähtö kilpailukeskuksesta. 

 

Pysäköinti: 
Kilpailukeskuksessa. Pysäköintimaksu 5 € /vkl. 

 

Kartta: 
Tulostekartta 1:10 000, 8/2012, muovikotelossa. 

 

Toimihenkilöt: 
Kilpailunjohtaja Marko Ojala 

Ratamestarit Seppo Keskimäki ja Jari Holmberg 

Kilpailun valvoja Esa Tarkiainen / SuSe. 

 

Tiedotus: 
Jari Holmberg puh. 040-1677505 ja www.ulvilanura.fi 

 

Huolto: 
Pesu ja pukeutuminen kenttäolosuhteissa, lämmin vesi.  

Kilpailukeskuksessa puffetti- ja muksulapalvelut.  

 

Majoitus: 

Järjestäjät eivät ole varannet joukkueille koulumajoitusta. Alueen majoitustarjontaa:  

http://www.maisa.fi/matkailijat/majoitus?paikkakunta=6&kategoria=All 

http://www.salomonkallio.fi 

 

Oheisohjelma: 
Perjantaina 7.9 klo 18:00 Porissa parisprinttiviesti. 

Lauantaina Massin majalla Ulvilassa iltaohjelma ja valmennusluento nuorille klo 19.00 - 22.00. mm. 

makkaranpaisoa, iltalenkki ja saunamahdollisuus. Iltaohjelma on ilmainen. 

 

Koko kilpailuviikonlopun 7-9.9 oheisohjelmasta lisätietoa kisasivuilta www.ulvilanura.fi 

 

 

Tervetuloa Ulvilaan nauttimaan suunnistuksesta! 

Nakkilan Wisa ry 

Ulvilan Ura ry 


