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Tulkintaohjeella tarkennetaan AS-sääntöjen käyttöä ja tätä ohjetta pitää 

soveltaa kaikissa AKK:n alaisissa AS-kilpailuissa 26.9.2011 lähtien. 

 

Tulkinta 1: 
 

Yleiset säännöt 

Sääntö 67      Tuomariston puheenjohtajan ja  

  tuomariston tehtävät 
 

”Tuomariston puheenjohtajan tulee AKK:n puolesta valvoa, 
että kilpailussa noudatetaan kansainvälisiä ja kansallisia 
sääntöjä. Tuomaristo voi keskuudestaan valita 
varapuheenjohtajan. 
Näiden tehtävien suorittamista varten tulee järjestäjien 
toimittaa tuomariston puheenjohtajalle, turvatarkkailijalle 
heidän tarvitsemansa materiaali heidän esittämänsä 
aikataulun puitteissa. 
Tuomariston puheenjohtajan ja turvatarkkailijan on 
esitettyjen papereiden perusteella todettava, että reitti 
on oikea ja sääntöjen mukaisesti suunniteltu sekä annettavat 
määräykset ovat mahdollisia noudattaa.” 
 

”Tuomarit eivät ole millään tavalla vastuussa kilpailujen 
järjestelyistä, eivätkä he saa ottaa mitään muita 
tehtäviä kilpailuissa. Heillä on velvollisuus valvoa, että 
kilpailut tapahtuvat kilpailusääntöjen mukaisesti sekä 
että kilpailujen ohjelmaa asianmukaisesti seurataan.” 
 

- Tuomariston puheenjohtaja (TPJ) on AKK:n edustajana 

kilpailussa ja hänen velvollisuutensa on valvoa sääntöjen 

noudattamista kilpailua järjestettäessä.  

- TPJ suorittaa kilpailureitin valvonnan ja hyväksyy valvonnan 

jälkeen kilpailun ajettavaksi. Mikäli reitin valvonnassa TPJ 

havaitsee sääntöjen vastaisuuksia, on kilpailun järjestäjä 

velvoitettu muuttamaan havaitut kohdat sääntöjen mukaiseksi 

ennen kuin kilpailu voidaan hyväksyä ajettavaksi.  

Reitin valvonnassa tulkintaerimielisyyksissä TPJ:n kanta 

ratkaisee.  

- TPJ valvoo kilpailussa kilpailijoiden oikeusturvaa  
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Tulkinta 2:   
                    

Sääntö 20.2.   Reitinmäärittelytapoja koskevia määräyksiä 

        Tapa 3 

  Reitti määritellään hevosenkenkämääritteiden avulla 

  

”Määritteeltä määritteelle ajetaan numerojärjestyksessä (1-2- 3...) 

lyhintä karttaan merkittyä ajouraa pitkin U-käännöksiä tekemättä. ” 

 

- ajouralla tarkoitetaan peruskartalla olevia teitä tai polkuja 

- itse tehdyissä kartoissa ajoura esitetään tienä tai polkuina 

- mikäli peruskarttaan joudutaan lisäämään ajouria, silloin kartta 

tulkitaan itse tehdyksi  

- itse tehtyihin karttoihin voidaan piirtää vain maastosta löytyviä 

teitä tai polkuja, jotka ovat ajokelpoisia kartoitettaessa 

 

 

Sääntö 20.5.   Karttavirheet  
 

”Karttavirheiden käyttö suunnistusta vaikeuttavana tekijänä on 

ehdottomasti kielletty. Karttavirheiden vaikutus on eliminoitava 

lisäselvityksin. Karttavirhe on kyseessä silloin, kun kartalla on sellaisia 

karttamerkkejä, joille ei löydy vastinetta maastossa. ” 

 

- karttavirhe tarkoittaa itse tehtyyn karttaan tai peruskarttaan itse 

lisättyä tietä tai polkua, jota ei voida havaita piirretyltä osalta 

maastosta 

- itse tehtyihin karttoihin ei voi piirtää tietä tai polkuja minkään 

maastossa olevien esteiden läpi (talo, hiekkakasa, maavalli, ym.) 
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Tulkinta 3:   
 

Sääntö 20.2.   Reitinmäärittelytapoja koskevia määräyksiä 

        Tapa 5 

  Viitoitus 

 

”Alku- ja loppupisteiltään ajomääritteessä määrittelemätöntä viitoitusta 

saa käyttää vain lyhyessä oikaisussa, pihan läpiajossa tai 

vastaavassa. Tällöin viitoituksen alkukilpi on sijoitettava ennen sitä 

pistettä, missä poiketaan ajomääritteen tieltä. Loppukilpi sijoitetaan 

välittömästi sen pisteen jälkeen, missä viitoitettu ajoura ja 

ajomääritteen osoittama tie yhtyvät. ” 

 

- Viitoitusta voi käyttää vain lyhyillä matkoilla ja viitoituksen pitää 

alkaa alkuperäiseltä ajomääritteeltä ja viitoituksen loppumerkin 

pitää sijaita samoin alkuperäisellä ajomääritteellä.  

- Viitoitusta voidaan käyttää ajomääritteen mukaisen reitin 

muuttamiseksi vain reitin hyväksymisen jälkeen tulleiden 

muutostarpeiden johdosta 

- Viitoitetulle osuudelle ei voi sijoittaa tarkastusasemia 

- Viitoitettu osuus pitää palauttaa alkuperäiselle ajomääritteelle 

ennen seuraavaa vaihtopistettä 
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Tulkinta 4:   
 

Sääntö 40.3.   Tarkastusasemien sijoittaminen 
 

”RT-asema voidaan sijoittaa suunnistusosuudella mihin tahansa 

reitin kohtaan, jossa sen läpiajamiselle tai sivuuttamiselle on 

riittävät suunnistusperusteet. ” 

 

- Tässä tarkoitetaan reitin suunnistusosuudella ajomääritteessä 

määriteltyä reittiä, joka on määritelty tapoja 1, 2 tai 3 käyttäen. 

- Ajomääritteellä tarkoitetaan reittiviivaa (tapa 1 tai 2) ja lyhintä 

ajouraa (tapa 3). 

- Periaatteena on, että kaikki tarkastusasemat sijaitsevat 

alkuperäisen ajomääritteen määrittelemällä reitillä. 

 

 

 


