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MistMistMistMistääää on on on on kysymyskysymyskysymyskysymys????
• North European Zone (NEZ) Auto Navigation Championship

• Autosuunnistuksen Pohjois-Euroopan mestaruus
• Ennen NEZiä ajettiin PM:stä eli Pohjoismaiden mestaruudesta

• PM:ta on ajettu vuodesta 1978 ja NEZ:iä vuodesta 2006.
• Aktiiviset jäsenmaat: Suomi, Ruotsi, Tanska, (Norja)
• Suomesta NEZ-sarjaa on kiertänyt viime aikoina noin 10-15 kilpailijaa.
• Vuoden 2008 osakilpailut ovat:

• Tanska 7.6
• Suomi 20.9
• Ruotsi 27.9
• Norja 11.10

• Yleensä jokaista osakilpailua edeltää edellisenä päivänä (perjantaina) harjoituskilpailu, 
joten NEZ-viikonloppuun kuuluu kaksi kisaa.

• Lisätietoa sivulta: http://www.saunalahti.fi/mamia1/nez/ tai AS.net:in linkki “NEZ-sarja”
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KuulostaaKuulostaaKuulostaaKuulostaa kivaltakivaltakivaltakivalta –––– mitmitmitmitääää vaaditaanvaaditaanvaaditaanvaaditaan????
• Peruslisenssi vaaditaan sekä kuljettajalta että kartturilta. Sen lisäksi sinun pitää

tilata erillinen lisenssikortti AKK:lta. Soittamalla selviät asiasta.
• Sinun pitää ilmoittautua NEZ-sarjaan kaksi viikkoa ennen ensimmäistä kilpailua, 

johon osallistut. Lomakkeen löydät “Lisätieto” (Mamian) -sivulta. Täytä se ja
palauta AKK:lle. Sen lisäksi vahvista osallistumisesi AKK:lle/joukkueenjohtajalle
osakilpailun lähestyessä.

• Jokaisessa maassa on aivan omanlaisensa tapa suunnistaa. Olet konkari tai 
aloitteleva, olet uuden hienon haasteen edessä. Suunnistuksen haastavuuden
vuoksi suositellaan, että kilpailijaparin kartturi olisi vähintään B-luokkalainen. 

• Tiimin pitää olla sellainen, joka tulee keskenään toimeen pitkän viikonlopun yli. 
Kisaviikonloppu on tiukkatahtinen ja yöuni saattaa jäädä vähälle.

• Huumorimieltä ei pidä unohtaa!
• Seikkailumieltä, avoin suhtautuminen asioihin ja pidennetty viikonloppu vapaaksi

– muuta ei tarvita!



4       © 2008 KannonKiertäjät ry 2008-05-03 

MuttaMuttaMuttaMutta eiheiheiheihäääännnn se se se se ilmaistakaanilmaistakaanilmaistakaanilmaistakaan ole?ole?ole?ole?
• Kaikki harrastukset maksavat – niin myös autosuunnistus
• Sarjaan ilmoittautumismaksu AKK:lle on 65€
• Osakilpailut ulkomaillaulkomaillaulkomaillaulkomailla maksaa AKK. Suomen osakilpailu (80€) sekä ulkomaiden

harjoituskilpailut pitää maksaa itse.
• Tämän lisäksi omalle kontollesi jää polttoaine, laivamatkat, siltamaksut, majoitus, 

ruoka ja juoma. 
• Tässä erään kilpailijaparin kustannukset vuodelta 2007. Sisältää 3 ulkomaan ja

Suomen osakilpailun kustannukset. 
• Ilmoittautumis- ja osallistumismaksut 240€
• Majoitus 470€
• Lautat (ilman traileria) + sillat + tietullit 530€
• Polttoaine ~500-600€
• Ruoka ~200-300€ (ruoka/juomahalun mukaan)

• Yhteensä koko NEZ-kierros maksaa karkeasti noin 2000€ vuodessa.
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MitenMitenMitenMiten ppppääääääääsen/lsen/lsen/lsen/lööööydydydydäääännnn kisapaikallekisapaikallekisapaikallekisapaikalle????
• Autosuunnistaja löytää aina perille! ☺ (Tosin Norjassa on kerran etsitty koko porukalla lähtöpaikkaa

ihan tosissaan…)
• Kisamatka alkaa yleensä torstai-iltana. Osa haluaa mennä Helsingistä, osa Turusta. Joku pitää Viking 

Linestä toinen Siljasta. Näin ollen siirtyminen kisapaikalle tapahtuu riskihajautetusti vahvana
rintamana.

• Tanska
• Tanskan kisat ovat usein Jyllanissa.
• Ajetaan aamulla ja päivän aikana Tukholmasta Helsingborgiin (~560km). Sieltä on lauttayhteys (20min) 

Helsingöriin. Vaihtoehtoisesti voi käyttää Juutinrauman siltaa. 
• Sitten ajetaan Tanskan läpi Iso-Beltin sillan kautta Jyllantiin. Ei aikaakaan, kun olet perillä!
• Matkaa tulee ~900km päivän aikana. Yleensä juuri ehtii esikisan alkuun, kun ei turhia pysähtele.

• Norja
• Jos kisa on Oslon ympäristössä, olet jo puolelta päivin tai pian sen jälkeen perillä. Jos taas Norjan

eteläkärjessä, matkaa tulee 800-900km ja olet iltasella perillä. Norjassa matkanteko hidastuu.
• Ruotsi

• Täällä ei ole kiirettä, koska kisat ovat alle 500km:n etäisyydellä Tukholmasta.
• Paluu tapahtuu yleensä niin, että Tukholmasta tullaan yölaivalla Suomeen takaisin. 

Helsingissä/Turussa olet maanantaina aamulla.
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MitenMitenMitenMiten majoitusmajoitusmajoitusmajoitus jajajaja enhenhenhenhäääännnn minminminminääää tiedtiedtiedtiedääää
ulkomaanulkomaanulkomaanulkomaan ssssääääääääntntntntööööjjjjääääkkkkäääääääännnn????
• KaK pyrkii varaamaan kaikille halukkaille majapaikan kisapaikalta tai sen

läheisyydestä. Ilmoitus majoitustarpeesta joukkueenjohtajalle riittää.
• Tanskan kisan joukkueenjohtaja on Rolf Felin.
• Viralliset NEZ-sarjan säännöt löytyvät “Lisätieto”-sivulta käännettynä Suomeksi.
• Kunkin maan keskeisimmät suunnistussäännöt kuulet konkareilta. Sinua ei jätetä

yksin, vaan saat VARMASTI VARMASTI VARMASTI VARMASTI apua kokeneemmilta kaikkiin kysymyksiisi. Sitäpaitsi
ensimmäinen kerta on aina kaikille rikas oppimiskokemus – lajissa kuin lajissa!

• Seuraavilla sivuilla käydään hyvin lyhyesti kunkin maan suunnistuksen
periaatteet. Lisää esimerkkejä löydät myös Kari Mamian sivulta:

• http://www.saunalahti.fi/mamia1/reittim.htm
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RuotsiRuotsiRuotsiRuotsi
• Ei ole viivaa, vaan reitti määritellään ajomääritepisteinä. Periaatteessa siis sama idea kuin

suomalainen hevosenkenkä: Aja lyhin reitti määritepisteisiin tekemättä U-käännöksiä.
• Ruotsissa ei ole hevosenkenkiä vaan piste määritetään kartassa olevista

sanoista/kirjaimista/numeroista.
• RT voi olla VAIN määritepisteessä. Tietenkään jokaisessa pisteessä ei ole kylttiä.
• RT:ssä on kirjain numeron sijaan.
• Tarkastusasemat

• PK (Passeringskontrol) = RT-asema
• BPK (Bemannad PK) = Miehitetty RT-asema
• TK (Tidskontrol) = Julkinen aikatarkastusasema (JAT)
• OK (Orienteeringskontrol) = Suomessa joskus käytettävä SRT.
• IK (Information kontrol) = Suomessa aikoinaan käytetty S-asema.
• Kahta tyyliä: numeroidut ja numeroimattomat kyltit

• Numeroidut: Kyltin ylänurkassa on järjestyksessä kasvava numero. Tiedät, kun kyltti jää välistä.
• Numeroimattomat: Kuin Suomessa

• Suoritusaika määritetään keskinopeuspyyntinä. Yleensä 40km/h. Käytännössä kukaan ei pysty siihen, 
vaan ajetaan niin lujaa kuin kartanluku sallii. 10 minuutin ennakko ihanneajasta sallitaan.

• Erikoisuutena ikivanhat kartat ja vanhan tien pohjat.“Vauhtikisa”, jossa määrittelynopeus ratkaisee.
• Mittakaavavalikoima huomattavasti suurempi kuin Suomessa.
• Virhepisteet: Puuttuva RT 10min, (ylimääräinen 3min). Jokainen myöhäsekunti lasketaan.
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NorjaNorjaNorjaNorja
• Lähellä ruotsalaista tyyliä: Ei ole viivaa, vaan reitti määritellään ajomääritepisteinä. 
• Ajomääritepisteet määritetään kartassa olevista sanoista/kirjaimista/numeroista.
• RT voi olla ihan missä vaan reitillä
• RT:t voivat olla kirjaimia tai numeroita.
• Tarkastusasemat

• PK (Passeringskontrol) = RT-asema
• BPK (Bemannad PK) = Miehitetty RT-asema
• TK (Tidskontrol) = aikatarkastusasema (AT)
• OK (Orienteeringskontrol) = Suomessa joskus käytettävä SRT.

• Suoritusaika määritetään keskinopeuspyynteinä. Hämärä laskuperiaate, mutta
alkuvaiheessa siihen ei tarvitse kiinnittää huomiota.

• Erikoisuutena “aja karttaan merkkaamatonta tietä pitkin karttaan merkkaamattomaan
risteykseen” eli kartturin pitää itse hahmottaa tiet karttapohjalle. Sen lisäksi reitin pituus on 
ilmoitettu tarkasti. Jos se täsmää tripin näyttöösi, olet todennäköisesti ajanut oikein.

• Mittakaavavalikoima huomattavasti suurempi kuin Suomessa.
• Virhepisteet karkeasti ottaen: puuttuva 600vp, ylimääräinen 200vp. Jokainen sekunti

ihanneajasta lasketaan – myös ennakko.
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TanskaTanskaTanskaTanska
• Tanska on ihan oma maailmansa. Reitti määritellään usealla eri tavalla:

• Ajomääritepiste: Vähän sama kuin Ruotsissa/Norjassa, mutta Tanskassa pitää ajaa koko alleviivatun kirjaimen/kirjaimien matka
eli ei siis puhtaasti ole yksikäsitteinen piste.

• Ilmansuunta: Annetaan ilmansuunta, johon lllläääähdethdethdethdetäääääääännnn ja matka, joka ajetaan. Tie voi tehdä lenkin ja palata samaan pisteeseen. 
Vain lähtösuunta on määräävä tekijä.

• Tiekirjamäärite: Kerrotaan, mihin käännytään risteyksessä ja paljonko ajetaan.
• Karttaote: Ajetaan kartalla olevaan pisteeseen, mutta ei kerrota, missä kartalla ollaan.
• Viivapiirros: Reittiviiva (kuten Suomessa) ilman karttaa

• RT voi olla ihan missä vaan reitillä. Usein tuplakyltit eli jos tekee virheen, saa puuttuvan sekä ylimääräisen.
• RT:ssä on kirjain numeron sijaan.
• Tarkastusasemat

• HRK (Hemmelig rutekontrol) = RT-asema
• HTK (Hemmelig tidskontrol) = aikatarkastusasema (AT)
• OTK (Opgiven tidskontrol) = aikatarkastusasema (JAT)
• ORK (Opgiven rutekontrol) = OK = Suomessa joskus käytettävä SRT.

• Suoritusaika määritetään ajoaikana. Ei tarvitse välittää, sillä Tanskassa suoritusaika ei ole merkittävä tekijä.
• Erikoisuutena kartturin huijaaminen merkittävillä karttavirheillä. Haastetta lisää myös “olet kartalla jossain ja aja

määritepisteeseen”-tilanne. Tanskassa tarvitaan tarkkaa trippimittaria ja tripin nollauksessa pitää olla tarkkana.
• Mittakaavat: 1:5000, 1:10000, 1:20000, 1:25000, 1:50000, 1:100000
• Virhepisteet: puuttuva 15vp, ylimääräinen 10vp. Jokainen minuuttiminuuttiminuuttiminuutti ihanneajasta vastaa yhtä pistettä. 
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