
Päijät-Hämeen lasten aluekuppi  
1. osakilpailu Asikkalassa 22.5.2019 
 

Kilpailukeskus ja pysäköinti: 

Kilpailukeskuksena toimii Aurinkovuoren vanha ampumarata. Opastus 2km vt24 ja Asikkalantien 

risteyksestä Padasjoelle päin (Jeld-Wenin risteys).  

 

 

 

Kilpailukeskuksessa on vähän (metsä)parkkitilaa ja 

se on varattu ensisijaisesti aluekupin osallistujille. 

Valtatien toisella puolella on lisää parkkitilaa hallin 

pihassa. Etäisyys kilpailukeskukseen n. 350m, 

olkaa varovaisia tien ylityksessä! 

 

Lähtöön on kilpailukeskuksesta matkaa noin 

100m, maali on kilpailukeskuksessa. Kaikilla 

sarjoilla ja iltarastiradoilla on sama viimeinen rasti. 

Viimeiseltä rastilta on opastus maaliin. 

 

 



Lähdöt: 

Vapaat lähtöajat klo 17.30 alkaen. 

Samalle radalle päästetään vain yksi 

suunnistaja kerrallaan, lähtöväli 1 

min. Viimeiset lähdöt mielellään klo 

19. 

 

Lähdössä noudatetaan 

Suunnistusliiton suosittamaa 

lähtökaaviota ja lähdössä 

työskentelee opastajia. Lähtö 

tapahtuu nollaleimasimesta ja 

suorituksen kesto määritetään 

emitistä. 

 

 

Ilmoittautuminen: 

Mielellään seurakohtaisesti maanantaihin 20.5. mennessä sähköpostilla mona.pokala(a)outlook.com. Jälki-

ilmoittautuminen klo 17-18 paikan päällä.  

Jokainen seura huolehtii oman seuran osallistujilleen emit-kortit. 

 

Osallistumismaksu: 

Ei osallistumismaksua.  

 

Sarjat ja matkat: 

sarja matka rastien määrä kartan koko mittakaava 

D/H8RR 1,5 km 5 A5 

D/H9RR 1,5 km 5 A5   

D/H10RR 1,5 km 5 A5 

DH10RRS* 1,5 km 5 A5 

D/H12TR 1,6 km 6 A5 

D/H13 1,8km 6 A4 1:10 000 

D/H14 2,4 km 8 A4 1:10 000 

D/H16 3,9 km 11 A4 1:10 000 



*Saattajasarjaan osallistutaan huoltajan kanssa. Osallistujille otetaan aika, mutta tuloksia ei laiteta 

nopeusjärjestykseen. Saattajasarjan ensimmäinen lähtö on sen jälkeen, kun kaikki muut RR-sarjalaiset ovat 

lähteneet. 

Rasteilla ei ole rastipukkeja vaan rastit on kiinnitetty puihin. 

Ketään ei hylätä vaan jokaisesta puuttuvasta leimasta lisätään 10 min suoritusaikaan. 

 

Palkinnot: 

Kaikki osallistujat palkitaan maalissa pillimehuilla. 

 

Iltarastit: 

Tapahtuma järjestetään Asikkalan Raikkaan iltarastien yhteydessä. Iltarastiratojen pituudet: 

A 6,0 km 

B 4,2 km 

C 2,0 km 

Lähdöt klo 17.30-19, maastosta olisi suotavaa saapua klo 20 mennessä. Sama lähtö ja maali lasten 

aluekupin kanssa. Mikäli aikuiset ja lapset osuvat samalle rastille samaan aikaan, aikuisten toivotaan 

joustavan ja antavan lasten leimata ensin.  

Karttamaksu aikuisille 5 €, alle 18v 2 €, Raikkaan junnuille ilmaiset. Emit-vuokra 1€. Maksutapana käteinen 

ja Smartum. 

 

 

Lisätietoja tapahtumista: mona.pokala(a)outlook.com 


