
Ratkaiseva reitti -kilpailun säännöt
Ratkaiseva reitti on rogaining-henkinen joukkueiden välinen geokätköilykilpailu. Tavoitteena
on kerätä mahdollisimman paljon pisteitä ratkaisemalla reittipisteiltä löytyviä mysteerejä
määräajan kuluessa. Reittipisteet voi kiertää haluamassaan järjestyksessä.

1 § Määritelmiä

Reitti tarkoittaa kaikkia niitä alueita, joilla kilpailijat liikkuvat kilpailun aikana lukuun ottamatta
kilpailukeskusta ja sen lähiympäristöä tai muuta tapahtumaa varten varattua aluetta jotka
eivät sisällä reittipisteitä.

Kilpailukeskus on alue josta kilpailu alkaa ja mihin se päättyy. Kilpailukeskuksessa sijaitsee
toimitsijoiden piste, mihin joukkue ilmoittautuu maaliin saapuessaan.

Reittipisteellä tarkoitetaan sijaintia, joista joukkueet saavat ratkaistavan mysteeritehtävän.

Kilpailukortti on joukkueille kilpailun ajaksi jaettava joukkuekohtainen väline. Kortissa on
ilmoitettu joukkueen numero sekä muuta kilpailun kannalta tärkeää tietoa. Joukkue kirjaa
ratkaisemansa avainsanat omaan kilpailukorttiinsa.

Tehtäväkortti on reittipisteeltä löytyvä kortti johon on kirjattu ratkaistava mysteeri sekä
avainsanan kirjoitusmuoto. Tehtäväkortti saattaa sisältää myös muuta kilpailun kannalta
oleellista tietoa.

2 § Osallistujat

1. Kilpailujoukkueen koko on 2-5 henkilöä.
2. Jos joukkueessa on alle 14-vuotias osallistuja, täytyy siinä olla myös 18 vuotta

täyttänyt.
3. Kilpailussa voidaan yleiskilpailun lisäksi järjestää sarjat alle 18-vuotiaille sekä

senioreille. Erillisiin ikärajasarjoihin osallistuvien joukkueiden kaikkien jäsenten tulee
olla kyseisen sarjan ikärajasäännön täyttävä.

4. Tasapuolisuuden takaamiseksi kilpailijat eivät saa osallistua kilpailun järjestämiseen
millään lailla.

3 § Maan ja omaisuuden kunnioittaminen

Kilpailijoiden tulee kunnioittaa julkista ja yksityistä omaisuutta

1. Roskaaminen on kielletty.
2. Nuotion sytyttäminen ilman erillistä lupaa on kielletty.
3. Reitillä tupakointi on kielletty.
4. Eläimien ja kasvillisuuden vahingoittaminen on kielletty.

4 § Käyttäytyminen

1. Kilpailijat eivät saa liikkua reitillä ennen kilpailun alkamista.



2. Reittipisteille saa suunnistaa haluamaansa paikannuslaitetta hyödyntäen.
3. Mysteerien ratkaisemiseksi on sallittua käyttää apuvälineitä. Joukkueen tulee

kuljettaa käyttämänsä apuvälineet itse mukanaan. Valmiiden ratkaisuohjelmien
käyttäminen on kiellettyä.

4. Kilpailussa saa edetä vain jalan.
5. Joukkueen jäsenten pitää pysyä huutoetäisyyden päässä toisistaan koko kilpailun

ajan.
6. Joukkueen on pyydettäessä esitettävä kilpailukorttinsa kilpailun järjestäjän

edustajalle ja ilmoitettava kilpailunumeronsa kilpailun järjestäjän edustajalle tai muille
kilpailijoille.

7. Joukkue ei saa ottaa vastaa apua ulkopuolisilta eikä tahallisesti seurata muita
joukkueita tai kalastella tietoa mysteerien ratkaisemiseksi.

8. Ylimääräisten apuvälineiden jättäminen reitille ennen kilpailun käynnistymistä on
kielletty.

5 § Reittipisteet

1. Joukkueen jäsenten tulee saapua yhtä aikaa reittipisteille sekä kilpailukeskukseen.
2. Joukkue merkitsee kilpailukorttiinsa avainkoodin niiltä reittipisteiltä, jonka pisteet

joukkue haluaa hyväkseen. Avainkoodien muoto voi vaihdella eri reittipisteillä.
(Mikäli joukkue kadottaa kilpailukorttinsa, se voi saada uuden kilpailukortin
kilpailukeskuksesta. Menetettyä aikaa ei hyvitetä ja jo selvitetyt avainkoodit pitää
siirtää uuteen kilpailukorttiin, jotta niistä saa pisteitä.)

3. Reittipisteillä olevat mysteerityypit vaihtelevat tyyleiltään ja vaikeudeltaan. Joukkueille
ennen lähtöä jaettavista kilpailukorteista käy ilmi reittipisteeltä löytyvä mysteerin
tehtävätyyppi ja sen ratkaisemisesta saatava pistemäärä.

4. Varsinaisen tehtävän saa vasta reittipisteeltä. Joukkueen pitää palauttaa mysteerin
tehtäväkortti takaisin reittipisteelle, ennen maaliin saapumistaan.

5. Reittipisteille ei anneta kätköilyssä käytettäviä maasto tähdityksiä. Reittipisteiden
saavuttaminen ei vaadi apuvälineitä, eikä niitä sijoiteta erittäin vaikeakulkuiseen
maastoon.

6. Kilpailijat eivät saa turmella reittipistettä tai mitään muuta järjestäjien pystyttämää
rakennetta.

6 § Kilpailun kulku

1. Joukkueen suorituksen katsotaan päättyneen, kun se saapuu maaliin kokonaisena
joukkueena ja luovuttaa kilpailukorttinsa.

2. Jos joukkueen jäsen halua keskeyttää kilpailun, tulee tästä ilmoittaa järjestäjille
välittömästi. Näin toimien varmistetaan, ettei joukkuetta turhaan rangaista
sääntökohtien 4 § 5 mom., 5 § 1 mom. ja 6 § 1 mom. rikkomisesta.

7 § Rangaistukset ja protestit

1. Joukkuetta voidaan rangaista hylkäämisellä tai sääntökohtien 5 § 2 ja 4 mom. osalta
reittipisteen mitätöinnillä.

2. Huomattuaan rikkoneensa sääntöjä joukkue voi keskeyttää ilmoittamalla siitä kenelle
tahansa kilpailun järjestäjän edustajalle.



3. Joukkue voi tehdä kirjallisen vastalauseen muiden joukkueiden sääntöjen vastaisesta
toiminnasta tai protestin kilpailun järjestäjän epätasapuolisista toimista viimeistään 30
minuutin kuluttua kilpailun päättymisestä.

8 § Pisteet

1. Joukkue ei saa lähteä reitille ennen kilpailun järjestäjän antamaa lähtömerkkiä.
Tapahtuma päättyy, kun kilpailun järjestäjän kello osoittaa ilmoitetun kilpailuajan
umpeutuneen. Joukkueet, jotka tulevat maalin järjestäjän kellon mukaan myöhässä,
saavat kustakin alkavasta myöhästymisminuutista kilpailukutsussa ilmoitettavan
määrän virhepisteitä. Yli 30 minuutin myöhästyminen johtaa hylkäämiseen.

2. Joukkueen pistemääräksi tulee kultakin sen käymältä ja kilpailukorttiin oikean
avainkoodin merkityltä reittipisteiltä saatujen pisteiden yhteismäärä, josta
vähennetään mahdolliset sakot (5 § 2 ja 4 mom, ja 8 § 1 ja 2 mom.). Suurimman
pistemäärän saavuttanut joukkue voittaa. Kahden tai useamman joukkueen
päätyessä tasapisteisiin voittajaksi yltää nopeimmin reitin kiertänyt joukkue.

1. Mikäli käydylle reittipisteelle ratkaistu avainkoodi on väärä, joukkue ei saa
reittipisteestä pisteitä.

2. Osittain väärästä avainkoodista voidaan järjestäjän päätöksen mukaan
myöntää pienempi tai jopa täysi pistemäärä avainkoodin tyypistä ja virheen
määrästä riippuen. Esimerkiksi jos oikeana avainkoodina on tavallinen sana
ja joukkueen ilmoittaman avainkoodin sanassa on kirjoitusvirhe.

3. Mikäli reittipiste on hävitetty, joukkue saa hyväkseen reittipisteen
pistemäärän, mikäli joukkue pystyy todistamaan käyneensä reittipisteellä.

3. Pistekortti malli

Joukkue Pisteet Hylätyt Rangaistukset Yhteensä

9 § Yleistä

1. Huomatessaan toisen kilpailijan tai kilpailun ulkopuolisen hädässä, joukkueen on
avustettava hätätilaan joutuneita uhreja. Joukkuetta ei rangaista avustamisen aikana
tapahtuvasta sääntöjen rikkomisesta.

2. Kilpailun järjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia sääntöihin kilpailukohtaisesti ennen
kilpailua sekä kilpailun aikana. Muutokset tulee tuoda selkeästi kaikkien joukkueiden
tietoon.
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