
 

 

 Hämeenlinnan      

 Suunnistajat 

 

Sarjat ja osanottomaksut: H/D21, H/D21AL (lyhyet radat), H/D35-85, H/D20: 20,00 €. 

H/D18, H/D16, H/D14, H/D13, H/D12, H/D12TR, H/D10RR, H/D8RR : 13,00 €. 

Kuntosuunnistus: 3 km, 6 km: 10,00 €. Rastiralli: 5,00 €. 

 

Maasto:  Maasto on Etelä-Hämeen ylänköä, jossa paikalliset korkeuserot ovat n. 20 m luokkaa. Valtaosa 

kilpailualueesta on hyväpohjaista kangasmaastoa. Tarkempi maastokuvaus kilpailusivustoilla kohdissa 

”Ratamestarin mietteet” ja ”Kartantekijän kuulumiset”. 

 

Kartta ja radat:  Kartan mittakaava on sarjasta riippuen 1:10000 tai 1:7500, käyräväli 5 m. Useissa sarjoissa 

on kartan vaihto. Karttojen koot, mittakaavat, ratapituudet ja lähdöt on selvitetty alustavissa 

kilpailuohjeissa. Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan kisasivustoilla to 16.5.2019 viimeistään klo 16. 

Matkat ja ratojen tavoiteajat ovat SSL:n lajisääntöjen mukaiset, H21 12,4 km ja D21 8,4 km. Muiden 

sarjojen ratapituudet suhteutettuina näihin. Tulostekartta 5/2019, tekijänä Esko Savonen 

 

Ilmoittautuminen: Oltava perillä viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 24.00 mennessä IRMA-palveluun tai 

sähköpostitse osoitteeseen jarmo.j.lahti@gmail.com. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava 

kilpailijan Emit-numero.  Ilmoittamatta jättäneille kisajärjestäjä varaa vuokra-Emit-kortin, jonka voi 

lunastaa Infosta hintaan 5,00 €. Kadonneesta vuokra-Emit-kortista järjestäjä perii 70,00 €. 

Ilmoittautuminen avautuu IRMA-palvelussa 20.3.2019. 

 

Jälki-ilmoittautuminen:  Kaksinkertaisin osanottomaksuin keskiviikkoon 15.5.2019 klo 24.00 mennessä 

IRMA-palveluun.  

 

Opastus:  teiden no 130 ja 13661 risteyksestä, josta ajomatka kilpailukeskukseen n. 10 min (8 km). 

Opasteet ovat paikoillaan sunnuntaina 19.5.2019 klo 07.30.  

 

Paikoitus:  Pysäköinnistä matkaa kilpailukeskukseen 0-500 m. Ei pysäköintimaksua. Pysäköintipaikkoja on 

kolme. Könnölän matkailutilalla aterioivat voivat ajaa P3 parkkipaikalle. Siitä on kerrottava pysäköinnin 

ohjaajille, jotka muutoin ohjaavat autot P1- tai P2-parkkipaikoille. Tutustu kilpailukeskuskarttaan. 

 

Lähdöt:  Ensimmäiset lähdöt 19.5.2019 klo 10.00. Lähtöviitoitus tietä pitkin, L1 1,9 km ja L2 1,4 km. Lähdöt 

ovat kilpailukeskuksesta samaan suuntaan. 

Kilpailukutsu 

Hissin kansallinen pitkä matka 2019 

Sunnuntaina 19.5.2019 Hämeenlinnan  

Könnölässä 
 

65 v 
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Palkinnot:  H/D21-85-sarjoissa parhaat palkitaan aidoilla kantahämäläisillä käsityöpalkinnoilla. H/D20-

H/D12-sarjoissa parhaat palkitaan ostokorteilla. H/D10RR- ja H/D8RR- sarjoissa kaikille osanottajille jaetaan 

palkinnot. 

 

Kilpailukeskus:  Kilpailukeskus sijaitsee Könnölän matkailutilan pellolla, jonka navigointiosoite: Rimmiläntie 

760, 14450 Rimmilä, Hämeenlinna. Alueella on kisakahvila, grillipiste, muksula ja lettujenpaistopiste. Lisäksi 

kilpailukeskuksessa sijaitsee varustemyymälöitä ja mainospisteitä. WC:t ja ensiapupiste sijaitsevat n. 50 m 

etäisyydellä opaspaalusta. Peseytymiseen on mahdollisuus Hautalammin uimarannassa, etäisyys 250 m. 

Vaihtoehtoisesti on käytössä naisille sauna (maksuton) ja miehille savusauna (maksullinen) Ruokalammin 

rannassa P2:n reunassa. (savusauna: ennakkoilmoittautuminen jarmo.j.lahti@gmail.com  14.5.2019 

mennessä, maksu 5 €/hlö, maksaminen suoritetaan Könnölän tilan ravintolaan). Toimintojen sijainnit 

näkyvät kisasivustojen kilpailukeskuskartasta. 

 

Ensiapu:  Ensiapupiste sijaitsee kilpailukeskuksessa.  

 

Muksula:  Kilpailukeskuksessa on muksula, jonka vieressä lettupiste. Muksula-junnuille 1 tuore lettu 

maksutta. 

 

Ateria- ja majoituspalvelu:  Könnölän matkailutila tarjoaa kodikasta mökkimajoitusta ja ateriapalvelua. 

Kilpailupäivänä on tarjolla edullinen ”Suunnistajan menu” klo 11-15.  Ravintolassa on myös jäätelöbaari. 

Linkki palveluun kilpailusivustolla.  

 

Rastiralli:  Rastiralli-karttoja on myynnissä Infossa klo 10-12, maksu 5,00 €/perhe (sis. vuokra-Emit-kortin, 

maksu käteisellä). Rastiralli-rata kiertää Könnölän maatilan ympäristössä, pituus n. 500 m.  Sähköinen 

leimaus, 0-Emit- ja maali-Emit-leimaukset maatilan pihapiirissä. Väliaikatulosteet Infosta.  

 

Kuntosuunnistusradat:  Kuntosuunnistusratojen pituudet 3 km ja 6 km. Karttoja myydään klo 11.00 alkaen 

Infossa. Maksu 10,00 €/hlö. Emit-kortteja vuokrataan Infossa, hinta 5,00 € (maksu käteisellä).  

Kuntosuunnistuksella on metsässä oma 0-emit-piste, jonne opastus opaspaalulta, matkaa 300 m.  

 

Kilpailun toimihenkilöt:   

Kilpailun johtaja:     Jarmo Lahti, jarmo.j.lahti@gmail.com,  p. 040 577 5873 

Pääratamestari:      Reijo Honkanen, reijo.honkanen@pp.inet.fi, p. 040 844 3089 

Valvoja:                    Mikko Lepistö (HauSi), mikko.lepisto@iki.fi, p. 040 540 9183 

Tiedottaja:               Jarmo Lahti,  jarmo.j.lahti@gmail.com,  p. 040 577 5873 

 

www.hameenlinnansuunnistajat.fi  www.konnola.fi 

Lähtö 2:n viitoituksen varrella Tapiolantien vieressä on mahdollisuus ihailla 

hämeenkylmänkukkia, jos kevät on edennyt suotuisasti kukintaan nähden. 

Hämeenkylmänkukka on rauhoitettu ja esiintymät on suojattu nauhoituksella 

vahinkojen välttämiseksi myös maastossa. 

 
Lähtöluettelot:  Lähtöluettelot julkaistaan kilpailusivustoilla to 16.5.2019 klo 

16. 
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