
Somero Yö-rogaining 28.-29.7.2017 ohjeet 
 
 
 
Someron Esa järjestää 28.-29.7. perjantai-lauantain välisenä yönä avoimen rogaining-
suunnistusharjoituksen Somerolla. 
 
Sarjat: 8 MO/WO/XO Miehet / Naiset / Sekasarja (8 tuntia) (2-5 henkeä) 

4 MO/WO/XO Miehet / Naiset / Sekasarja (4 tuntia) (2-5 henkeä) 
5 OPEN MTB Yleinen (5 tuntia) (2-5 henkeä) 

 
Maasto ja kartta: Maasto on vaihtelevaa, pääosin talousmetsäaluetta. Kartta on 

peruskartasta paranneltu ja sen mittakaava on 1:35000. Kartta on tulostettu kahdelle (2) 

hieman kosteutta kestävälle A3-arkille. Joukkueen kaikille jäsenille jaetaan oma kartta sekä 

joukkueet saavat yhden (1) ylimääräisen suunnittelukartan. Myös karttamuovit jaetaan. 
 
Tapahtumakeskus: Harjoituksen tapahtuma keskus sijaitsee Somerolla Siikjärven 
leirikeskuksessa. Osoite on Siikjärventie 835 Somero. 
 
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tapahtuu tapahtumakeskuksessa 28.7. klo 18 alkaen. 
 
Säännöt: Harjoituksessa toimitaan kansainvälisen rogaining-liiton sääntöjen mukaisesti. 
Elektronisten apuvälineiden käyttö suunnistamiseen on kielletty. Joukkueella on oltava yksi 
puhelin johon on tallennettu numero 040 773 0071 mahdollisten hätätilanteiden varalle. 
Numerosta on mahdollista saada kuljetus tapahtumakeskukseen.  
 
Leimausjärjestelmä ja rastien pisteytys: Käytössä EMIT-järjestelmä. Joukkue käyttää yhtä 
(1) leimaisinta, joka luetaan maalissa. Joukkue voi pitää mukanaan myös varaleimaisimia. 
Rastien pisteytys: Kapulan viimeinen numero on rastilta saatava piste, paitsi 0 on kymmenen 
pistettä (75 = 5, 123=3 ja 150=10).  
 
Päivitys ohjeeseen 24.7.2017. Toivottavinta olisi, että joukkueen kaikilla jäsenillä olisi 
leimasin, jolla leimataan kaikki rastit. Tällöin vain niistä rasteista tulee pisteet, joiden leimat 
löytyvät joukkueen kaikista leimasimista. Joukkue saa päättää ilmoittautumisen yhteydessä 
käyttääkö yhtä tai useampaa leimasinta. 
 
Lähtö: Lähtö tapahtuu 28.7. klo 22.00 erillisestä lahtökarsinasta, johon kuljetaan EMIT-
leimasimen nollauksen kautta. Lähtöpaikka on tapahtumakeskuksen välittömässä 
läheisyydessä. Jokainen osallistuja vastaa itse, että leimasin tulee nollattua ennen lähtöä.  

 
 
Maaliintuloajanylitys: Ajan ylityksestä tulee virhepisteitä seuraavasti: -3 pistettä/alkava 
minuutti. Yli 15min ylityksestä joukkue hylätään.  
 
Huolto: Harjoitusalueella on juomarasteja, joita ei ole merkitty harjoituskarttaan. Niiden sijainti 
on luettavissa tapahtumakeskuksesta löytyvästä ilmoitustaulusta. Juomarastien vettä saa 



käyttää ainoastaan juomapullojen täydennykseen. Juomarastien säiliöitä ei täydennetä. 
Tapahtumakeskuksessa toimii ”Hash house”, jossa on tarjolla monipuolinen kattaus syötävää 
ja juotavaa harjoituksen aikana sekä sen jälkeen. Tapahtumakeskuksessa on käytettävissä 
rantasauna suihkutiloineen, sekä uintimahdollisuus luonnonvesistössä. 
 
Majoitus: Tapahtumakeskuksessa on mahdollisuus majoittua omaan telttaan. 
 
Kielletytalueet:: Pelto ja piha-alueilla kulkeminen on kielletty! Peltoalueilla tarkoitetaan 
karttaan keltaisella pohjavärillä mustin pistein olevia alueita. Myös peltoalueilla, joita ei ole 
merkitty karttaan, kulkeminen on kielletty. Vesistöjen ylittäminen uimalla on kielletty. Karttaan 
on merkitty myös erillisiä kiellettyjä alueita roosanpunaisella viivoituksella. Kielletyillä alueilla 
kulkemisesta seuraa joukkueen hylkääminen. Alueella on puolustusvoimien toimintaa ja niillä 
kulkeminen on kielletty edesvastuun uhalla. Aluetta halkovan valtatien varressa on riista-
aitaa. Sen ylittäminen on kiellettyä. Ainoastaan risteysalueilta sen voi kiertää. Riista-aita on 
merkitty karttaan vihreällä merkinnällä, kuva alla. 
 

 
 
Tulokset: Kyseessä on harjoitus, mutta tapahtumassa julkaistaan sarjakohtaiset tulokset. 
Maalileimaus ja tuloksen purku on heti maalikarsinassa. Mikäli joukkueet saavat leimattua 
kaikki rastit, radan nopeiten kiertänyt on voittaja!  
 
Palkinnot: Kaikkien sarjojen kolme (3) parasta joukkuetta palkitaan. 
 
Aikataulu: 
 
Perjantai 28.7. 
 
Tapahtumakeskus avoinna klo 18 alkaen  
 
klo 20.00 Karttojen jako ja reittisuunnittelu 
klo 21.45 Joukkueet lähtöalueella 
klo 22.00 Yhteislähtö 
 
Lauantai 29.7 
klo 02.00 4 tunnin sarjat maalissa 
klo 03.00 5 tunnin mtb sarja maalissa 
klo 06.00 8 tunnin sarjat maalissa 
klo 6.30 maali sulkeutuu 
 
Järjestäjä ei vakuuta osallistujia, joten jokainen osallistuja huolehtii omasta 
vakuutusturvastaan. Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä. Mahdollisista muutoksista 
ilmoitetaan tapahtuman internetsivuilla. 



 
Tervetuloa suureen kesäyön seikkailuun Somerolle!!! 
 
Sampo Virtanen, 040-7651008 sampovirtanen@hotmail.com 
Tuomas Okker, 040-7730071 tuomas.okker@gmail.com 
Lisätietoa: www. syr.sporttisaitti.com, facebook: Somero Yö Rogaining 
 




