Erityisohjeet lähtö 2 (lasten sarjat)
D10RR, H10RR, D12TR, H12TR, D12, H12, D13, H13, D14, H14
Lähtöpaikka Lasten radat lähtevät lähdöstä 2, jonne on molempina päivinä matkaa noin 500m. Lähtöön opastava keltainen viitoitus alkaa kilpailukeskuksesta.
Lähtöpaikan toiminnot aikajärjestyksessä 
Lähtöpaikalle tullessasi ota ja kiinnitä Emit tarkistuslipuke. H/D12-, H/D13- ja H/D14 –sarjalaiset ottavat myös irralliset rastimääritteet. Lähdössä ei ole kiinnitystarvikkeita.
5 minuuttia ennen lähtöaikaasi sinut kutsutaan "ohjausasemalle". 
Ohjausasemalla on minuutti aikaa tutustua kilpailukarttaan. RR- ja TR-sarjojen mallikartat ratoineen kilpailijoiden nähtävissä. 12-, 13 ja 14 -sarjojen mallikartat kilpailijoiden nähtävissä (kartassa K-piste). Ohjausasemalla sinua myös opastetaan katsomaan karttaa. 
4 minuuttia ennen lähtöhetkeä siirryt lähtökarsinaan, jolloin tapahtuu lähtöajan ja kilpailukortin tarkastus 
3 minuuttia ennen lähtöhetkeä kilpailukortin nollaus. 
2 minuuttia ennen lähtöä opastaja antaa kartan RR-suunnistajalle ja varmistaa kartan suuntauksen maaston mukaan, näyttää kartasta lähdön sijainnin, näyttää mallirastin, sekä näyttää viitoituksen alun. TR-suunnistaja tutustuu mallikarttaan, jossa on rata. 12-, 13 ja 14 -sarjojen kilpailijat tutustuvat mallikarttaan, jossa K-piste. 
1 minuutti ennen lähtöä siirrytään lähtöviivalle, RR-suunnistaja tutustuu saamaansa karttaan ja rataan. TR- ja 12-, 13 ja 14 -sarjojen kilpailijat ottavat sarjansa mukaisen kartan ja tutustuvat rataan. 
Lähtö tapahtuu K-pisteeltä, joka on merkitty rastilipulla eli lähtiessäsi olet lähtökolmiossa. 
Emit-kilpailukortin leimaus 
Rastit kierretään numerojärjestyksessä. RR-sarjoissa on rastilla RR-tunnukset eli esim. ykkösrastilla lukee emit-leimasimessa RR1, samat rastitunnukset on kiinnitetty myös rastilippuihin. 
Mallirasti ja viitoitus 
RR-mallirasti on lähtökarsinassa ja muiden sarjojen mallirasti kilpailukeskuksessa opaspaalun läheisyydessä. 
RR- ja TR-ratojen reitti on merkitty maastoon valkoisella yhtenäisellä muovinauhalla. 
Rastimääritteet 
Irralliset rastimääritteet ovat esilähdössä sarjoilla H14, H13, H12, D14, D13, D12. Rastimääritteet on myös painettu karttoihin. 
Kartat muovisuojuksissa, kartan koko A4, RR-radoilla A5. 

Ratapituudet ja rastit 
Sarja
Matka
Rastien lkm
Matka
Rastien lkm
H/D14
1.94 km
7
2.57 km
8
H/D13
1.26 km
6
1.89 km
9
H12
1.03 km
6
1.77 km
8
H/D12TR
1.03 km
6
1.77 km
8
H/D10RR
1.45 / ___ km
5
2.30 / ___ km
6
Kielletyt alueet 
Kaikki piha-alueet ja karttaan kielletyn alueen merkillä painetut alueet. 
Viimeinen rasti ja maali 
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. 
Yksi viimeinen rasti, jossa tunnus 140 ja RR5,  lauantaina 140 ja RR6
Kaikille alle 12-vuotiaille on vastaanotto maalissa, jossa kilpailija voi käydä suunnistustaan läpi yhdessä toimitsijan kanssa. 
Muista leimata myös maaliviivalla! 
Puuttuva tai virheellinen rastileimaus 
RR-sarjoissa tulee 10 minuutin lisäaika puuttuvasta tai virheellisestä rastileimauksesta. Suoritusta ei hylätä. 
Palkinnot ja karttojen luovutus 
Kaikki RR – sarjalaiset palkitaan samanlaisella palkinnolla. Lisäksi kaikkien sarjojen parhaat palkitaan tulostaululta löytyvän listan mukaisesti. Kartat saa pitää maaliintulon jälkeen, ethän näytä rataasi kilpailijalle, joka on vasta lähdössä metsään. 
Jos olet epävarma siitä miten toimia 
Voit kysyä asiaasi infosta tai lähtöpaikalla lähdön toimitsijoilta. 
Rastiralli 
Katso erilliset ohjeet. 

