
 

 

 
 
KULTAINEN KOMPASSI -CUP 

• Kultainen kompassi -cup koostuu alueellisista osakilpailuista ja valtakunnallisesta finaalista 
 

Tavoitteet:  
• lisätä innostusta harrastamiseen ja kilpailemiseen 14-sarjalaisten parissa 
• lisätä kilpailukokemusta 14-sarjassa  
• vähentää drop out’ia 
• tarjota hyviä kilpailuja, elämyksiä ja kavereita 14-sarjalaisille 
• tutustuttaa nuoria toisiinsa  
• lisätä aluekilpailujen merkitystä 

 
Kenelle: 

• 14-sarjassa ikänsä perusteella suunnistaville tytöille ja pojille. 14-sarjaan katsotaan tässä 
yhteydessä kuuluvaksi myös 13-vuotiaat.  

• Alue nimeää 4 alueellista kilpailua, joiden perusteella alue valitsee 4 tyttöä ja 4 poikaa 
käsittävän aluejoukkueen valtakunnalliseen finaaliin. Alue voi käyttää myös toisenlaista 
valintamenettelyä, mutta suosituksena on valita joukkue lähinnä alueen kilpailujen 
perusteella. 

• Vuonna 2012 valitaan valtakunnalliseen finaaliin vuonna 1998 ja 1999 syntyneitä 
suunnistajia. Joukkueeseen ei voi valita tätä nuorempia suunnistajia. Alue voi nimetä 
finaaliin useampia joukkueita, joiden jokaisen urheilijat nimetään etukäteen. 

• Vuonna 2012 valtakunnallinen finaali suunnistetaan 9.9. Ulvilan Uran ja Nakkilan Wisan 
kansallisen kilpailun yhteydessä. 

 



PISTELASKU   
• Suosituksena on, että cupin alueellisia osakilpailuja on neljä, esim. AOK, AM-sprintti, AM-

pitkä ja alueen valitsema kilpailu, esim. kansallinen kilpailu. Nämä karsintakilpailut ovat 
SSL:n suositus, josta alue voi poiketa. 

• Valtakunnallisessa finaalissa pisteet lasketaan sijoitusten mukaan siten, että voittaja saa 
50, seuraavat 40, 35, 32, 29, 28, 27, ….., 3,2,1. Alueet voivat käyttää samaa 
pistelaskutapaa osakilpailuissaan. Alue voi myös päättää muunlaisesta pisteytyksestä 
osakilpailuissa. 

• Jos osakilpailuissa järjestetään H13- tai D13-sarja, suositellaan tässä sarjassa annetavaksi 
pisteitä kymmenen vähemmän, eli 40, 30, 25, 22, 19, 18, 17, …, 3,2,1. Alue voi myös 
käyttää omalle alueelle soveltuvaa pistelaskutapaa. 

• Alueen osakilpailujen yhteispisteitä laskettaessa huomioidaan kultakin urheilijalta kolme 
parasta pistemäärää, mikäli osakilpailuja on ollut neljä. 

• Finaalissa yhteispisteisiin lasketaan joukkueen kolmen parhaan tytön ja kolmen parhaan 
pojan pisteet. Finaalin voittaja on suurimman pistemäärän kerännyt aluejoukkue.  

 
JOUKKUEIDEN VALINTA 

• Joukkueiden valinnasta valtakunnalliseen finaaliin vastaa alueen nimeämä henkilö, esim. 
alueen nuorisovastaava tai alueen valmentaja. Valinnan voi myös tehdä nimetty 
valintaryhmä. 

• Alueen tulee keväällä ennen kilpailukauden alkua julkaista alueen osakilpailut ja alueen 
käyttämä pistelaskutapa sekä valintaperusteet. 

• Alue voi ilmoittaa valtakunnalliseen finaaliin yhden tai useampia joukkueita. Urheilijat tulee 
nimetä joukkueisiin etukäteen kilpailukutsun mukaisesti. 

• Urheilijat valitaan joukkueisiin ensisijaisesti alueen osakilpailujen yhteispisteiden 
perusteella. Valinnasta vastaava henkilö voi käyttää valinnassa harkintaa ja valita 
joukkueisiin osallistujia myös muun menestyksen perusteella. 

 
VALTAKUNNALLINEN FINAALI 2012. FINAALIN JÄRJESTÄÄ ULVILAN URA JA NAKKILAN 
WISA 9.9.2012 

• Ratojen valvojana toimii SSL:n valmennuspäällikkö Petteri Kähäri. 
• 4 + 4 henkisen joukkueen jäsenet suunnistavat kukin eri radan. 
• Ratojen ohjeaika on 25-30 min. 
• Lähtö tapahtuu yhteislähtönä. 
• Järjestäjä vastaa finaalin pistelaskusta. SSL toimittaa järjestäjille pistelaskuohjeen. 
• Alue hoitaa ilmoittautumiset ja osallistumismaksun maksamisen järjestäjän ilmoittamassa 

aikataulussa. 
• Osanottomaksu on 80 euroa / joukkue. 

 
FINAALIVIIKONLOPUN MUUT TAPAHTUMAT 

• Finaaliviikonloppu laajenee vuonna 2012. Alueiden toivotaan tuovan nuoret 
kilpailupaikkakunnalle mieluiten jo perjantaina. 

• Alustavien suunnitelmien mukaan on perjantaina alueiden välinen sprinttiviesti Porissa. 
Lauantaina on kansallinen kilpailu Ulvilassa, joka on samalla Häme-Satakunta-Varsinais-
Suomi alueottelu sarjoissa H/D10-14. 

• Lisäksi viikonloppuun sisältyy valmennuksellista infoa nuorille sekä mahdollisuus tutustua 
samanikäisiin nuoriin eri puolilta Suomea. 



PALKINNOT  
• Voittajajoukkue (=alue) saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon. Palkintoon lisätään 

vuosittain laatta, johon on kaiverrettu edellisen vuoden voittajajoukkue ja joukkueessa 
suunnistaneiden nimet. 

• Voittajajoukkueen jäsenet ja sijoille 2 ja 3 sijoittuneiden joukkueiden jäsenet palkitaan 
muistopinsseillä. 

• Edellä mainitut palkinnot hankkii ja kustantaa vuosittain SSL.  
• Finaalikilpailun järjestäjä vastaa joukkueiden jäsenten kunniapalkintojen hankinnasta. 

Suositus on, että kunniapalkinnot jaetaan kolmen parhaan joukkueen jäsenille. 
 
ALUEEN ROOLI 

• Alue nimeää vastuuhenkilön, joka toimii yhteyshenkilönä Suunnistusliittoon. 
• Alue valitsee alueen osakilpailut, nimeää valitsijan tai valintaryhmän, päättää alueen 

osakilpailujen ilmoittautumismenettelystä (ilmoittautuuko urheilija itse vai ilmoittaako seura 
urheilijan) ja niiden osanottomaksuista (kuka maksaa jne.). 

• Alue huolehtii, ettei alueen osakilpailut ole päällekkäin nuorille suunnattujen muiden 
tapahtumien kanssa. Alue huolehtii, ettei alue järjestä 13 – 14-vuotiaita koskevia 
aluekilpailuja 7. – 9.9.2012, jolloin on finaaliviikonloppu Ulvilassa. 

• Alueiden ratkaisee finaaliviikonlopun kulujen jakamisen alueen, seurojen ja urheilijoiden 
kesken ja ratkaisee kuljetukset ja huoltajat. 

• Alue tiedottaa tehokkaasti alueellaan osakilpailuista, valintamenettelystä ja osallistumisesta 
finaaliviikonlopun muihin tapahtumiin sekä nuorille että seuroille jo hyvissä ajoin keväällä. 
Huomioitavaa on, että joka vuosi tämä cup-kilpailu ja finaaliviikonloppu ovat uusia asioita 
nuorille ja heidän perheilleen. Siksi tiedottaminen on hoidettava hyvin. 

• Alue vastaa mahdollisista alueen osakilpailujen palkinnoista ja mahdollisesta Kultainen 
kompassi -cupin alueellisen osakilpailusarjan voittajien palkitsemisesta. 

• Alue pitää yllä alueen osakilpailujen pistelaskua ja tiedottaa siitä haluamallaan tavalla. 
• Alue valitsee ja nimeää joukkueet valtakunnalliseen finaaliin ja informoi valinnasta valittuja 

urheilijoita. 
• Alue ilmoittaa joukkueet ja joukkueissa suunnistavat urheilijat finaaliin ja maksaa 

osanottomaksut (ja/tai tiedottaa maksaako urheilija itse/urheilijan seura jonkin osan). 
• Alueen joukkueeseen valitut urheilijat eivät voi ilmoittautua cupin finaalin kanssa samana 

päivänä juostavaan kansalliseen kilpailuun (9.9.). Alue informoi joukkueeseen valittuja 
juoksijoita tästä asiasta. 

• Alue järjestää mahdollisen yhteiskyydin valtakunnalliseen finaaliviikonloppuun ja tekee 
mahdollisesti päätöksen matkakulujen korvaamisesta tai informoi matkan kustannuksesta 
valituille urheilujoille / heidän seuroilleen. 
 

SSL:n  ROOLI 
• SSL valitsee vuosittain valtakunnallisen finaalin järjestäjän ja ohjeistaa järjestäjää. 
• SSL hankkii ja kustantaa finaalin kiertopalkinnon ja henkilökohtaiset pienet muistopinssit 1. 

– 3. sijoittuneille joukkueille. 
• SSL markkinoi valtakunnallisesti finaalia ja yleisellä tasolla myös alueiden kilpailusarjoja. 
• SSL valmistaa markkinointia varten yleisesitteen tapahtumasta, jota alue voi hyödyntää 

omassa markkinoinnissaan.  
 

 


