
 
 

KILPAILUKUTSU 

 

Päijät-Hämeen Kompassi-cup 2. osakilpailu  

Kukonkoivu, Hollola ke 1.6.2022 

 

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:  

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) 

 

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-pistelaskujärjestelmä: 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. Kaikki osallistujat saavat aina 

vähintään yhden pisteen, oli suoritus hyväksytty tai hylätty. Tarkempi kuvaus pistelaskusta 

tämän dokumentin liitteessä.  

 

ForFun-sarjat: 

ForFun-sarjoihin osallistuminen ei vaadi kilpailulisenssiä eikä ennakkoilmoittautumista. 



 
 

Ilmoittautuminen tapahtumapaikalla infossa. Radan voi kiertää yksin tai yhdessä, tuloksia 

ei julkaista, mutta halutessaan saa tulosteen omasta ajasta.  

 

Saattaja- / kaverisarja: Voit suunnistaa minkä tahansa kilparadan omaan tahtiin 

kilpasarjojen jälkeen. 

 

Maasto: Kukonkoivu on vaihtelevaa metsämaastoa, jossa on jonkin verran polkuja ja 

metsäteitä. Alue on lapsille turvallinen ja mukava suunnistusalue, joka sisältää paljon 

selkeitä ja johdattelevia maastokohteita. Kulkukelpoisuus on hyvä. 

 

Matkat: Keskimatkat  

 

Ilmoittautuminen: Kilpasarjoihin osallistuminen edellyttää, että suunnistajalla on 

kilpailulisenssi. Kilpasarjoihin ilmoittaudutaan ensisijaisesti SSL:n IRMA-palvelun kautta tai 

sähköpostilla heidi.passila@gmail.com. Osanottomaksut samanaikaisesti sähköposti-

ilmoittautumisen kanssa Hollolan Urheilijat -46 ry:n tilille xxxxxxxxxxxx. Laita viestikenttään 

osallistujan nimi, sarja ja mahdollinen seura. Ilmoittautumisten oltava perillä viimeistään su 

29.5.2022  kello 24.00 mennessä. ForFun -sarjoihin osallistuminen ei edellytä lisenssiä ja 

ilmoittautuminen tapahtuu paikan päällä. 

 

Osanottomaksut: Kilpasarjat 10 €/hlö. ForFun- sarjat 5 €/hlö tai 10 €/yhdessä kulkeva 

ryhmä. Rastiralli on maksuton. Osanottomaksut maksettava samanaikaisesti 

ilmoittautumisen yhteydessä IRMA:ssa tai muuta kautta ilmoittauduttaessa Hollolan 

Urheilijat -46 ry:n tilille xxxxxxxxx. 

 
Leimaustapa: Käytössä on Emit-leimaus. Mikäli kilpailija ei ilmoita Emit-numeroaan 

ilmoittautumisen yhteydessä, järjestäjä varaa vuokrakortin. Vuokrakortin maksu 2 € ja 

nouto infosta. ForFun -sarjoihin järjestäjä varaa Emit-kortteja lainattavaksi.  

 

Lähtö: Ensimmäinen lähtö on klo 18.  

 

Kilpailuohje: Alustava kilpailuohje julkaistaan tapahtumasivuilla osoitteessa www.hu46.fi.  

 

Kartta: Suunnistuskartta 1:7500, ajantasaistus 2022, tulostekoko A4/A5. Kartta on 

muovisuojuksessa. 

Kommentoinut [1]: Muutettu 

https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/competition/view;jsessionid=EEBBC84D3E99BA45B42519B96B9E5A6D?id=24559&pageuuid=7e70f799-3bd9-4bfe-8bf4-070af77e093c


 
 

 

Opastus ja paikoitus: Kilpailukeskuksen osoite: Kotajärventien pää, Hollola Paikoitus 

Kotajärventien varressa. 

 

Toimihenkilöt: 

Kilpailunjohtaja Heidi Passila, heidi.passila@gmail.com, p. 0505858787 

Valvoja Juha Hirvonen, LS-37 

Ratamestari Harri Hytönen, hahytonen@gmail.com, p. 0405931055 

Tulospalvelu nimi 

 

 

 
Kompassi-tapahtumat ovat Suomen Suunnistusliiton alle 14-vuotiaiden lasten ja nuorten 

matalan kynnyksen suunnistustapahtumatuote. Lisätietoa:  

Kompassi-tapahtumat | (suunnistusliitto.fi) 

Alueelliset Kompassi-tapahtumat | (suunnistusliitto.fi) 

mailto:heidi.passila@gmail.com
mailto:hahytonen@gmail.com
https://www.suunnistusliitto.fi/nuoriso/tapahtumat/kompassi-tapahtumat/
https://www.suunnistusliitto.fi/2021/09/kompassi-tapahtuman-jarjestelyohjeet/


 
 

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 

 

Alueen nimi alueella keväästä syksyyn käytäviä cup-osakilpailuja on 5 kpl, joista 

loppupisteet lasketaan 4 parhaan kilpailun osalta. Kolme parasta palkitaan Kompassi-

mitalein, jotka jaetaan.... 

 

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 

https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2021/09/kompassitapahtumat_alueellinen_pisteytys_2022.pdf
https://www.o-skills.fi/cup/list
https://www.o-skills.fi/cup/view/38


 
 

Lisätietoa: Alueelliset Kompassi-tapahtumat | (suunnistusliitto.fi) 

https://www.suunnistusliitto.fi/2021/09/kompassi-tapahtuman-jarjestelyohjeet/

