
Kuntosprint - Lepaa
Reittianalyysi



Reittianalyysin tarkoitus

• Sprintissä reitinvalinta ratkaisee

• Analyysin tarkoituksena on kertoa rastivälien parhaat ratkaisut

• Analyysiin peilaamalla voi arvioida omaa suoritusta ja sen valintoja sekä miettiä, miten 
suoritusta voisi kehittää

• Osuitko oikeille reiteille? Kiersitkö liikaa? Juoksitko liian paljon nurmikoilla? Selvisitkö 
kielletyistä aidoista kunnialla?



Rata A:
Lähtö-1

• Lyhyempi (A) on nopeampi.



Rata A:
1-2

• Oikealta kiertävät
vaihtoehdot ovat nopeampia,
koska ovat lyhyempiä ja
kulkevat vähemmän 
nurmikolla.

• A on vähän lyhyempi kuin B,
mutta kulkee enemmän
nurmikolla. Todennäköisesti 
ei juuri eroa, toteutus 
ratkaisee.



Rata A:
2-3

• Tärkeää huomata kielletty
aita ajoissa ja huomioida se.

• Oikealta kiertävä A on 
ylivoimaisesti lyhyin ja 
yksinkertaisin, joten se on 
nopein. B valinnalla ei tule 
valtavaa tappiota, mutta C on 
harharetki.



Rata A:
3-4

• A on lyhyempi ja paljon 
nopeampi

• A reitillä loppuosan toteutus 
tärkeää.



Rata A:
4-5

• Tärkeää huomata ajoissa 
kielletyt aidat ja huomioida 
ne reiteissä.

• Reittien pituuksissa ei suurta 
eroa, toteutus ratkaisee.

• Nopeimpia todennäköisesti A
ja C. B reitillä enemmän
nurmikkoa, joka on
hitaampaa juosta,
oikaiseminen ei kannata.



Rata A:
5-6

• Radan ensimmäinen tiukempi väli.

• Tärkeää huomata ajoissa välin loppuosan 
pitkät (kielletyt) pensasaidat, jotka 
määrittävät välin.

• Paljon vaihtoehtoja. 

• Kaikki alun oikealta kiertävät lienevät suht 
nopeita. Puutarhan läpi oikaisu 
nopeampaa kuin rakennuksen kiertäminen 
kävelyväyliä (C).

• Vasemmalta alun kiertävät ovat nopeita, 
jos loppuvälin kiertää oikealta (E ja D).

• Kaukaa vasemmalta kiertävät F ja G ovat 
selkeitä valintoja, joissa pääsee 
juoksemaan vauhdilla, mutta lienevät liian 
pitkiä.



Rata A:
6-7
• Pitkä väli, paljon vaihtoehtoja, harkitse 

tarkkaan näitä välejä.

• Huomioitavat asiat: alun pitkät 
pensasaidat, loppuosan kielletyt aidat.

• Alun aidan kierto taaksepäin ja sitten
vasemmat kierrot liian pitkiä, ei kannata.

• Oikeat kierrot selkeitä toteuttaa, mutta 
hieman pitkiä. S-mallinen B nopeampi kuin 
A.

• Välin nopeimmat ajat juostaan 
todennäköisesti keskireittejä pitkin: alun 
pensasaitaa oikealle, keskeltä luovimalla 
läpi ja loppu vasemmalta.

• G ja F lyhyimpiä, mutta niillä on paljon 
nurmikkoa ja toteutus tarkkaa, varsinkin 
F:ssä riski ennen peltoa pensaiden ja 
metsän kanssa.

• Nopeimpia todennäköisesti keskellä
kovalla pohjalla kulkevat E, D ja C.

• Löysitkö vielä paremman reitin?



Rata A:
7-8

• Pitkän välin jälkeen lyhyt ja 
nopea väli.

• A lyhyempi ja nopeampi.

• Erot eivät isoja, tärkeämpää
nopea valinta ja toteutus.



Rata A:
8-9

• Reittien pituuksissa ei juuri 
eroja.

• C kulkee eniten kovalla
pohjalla ja on todennäköisesti
nopein.

• Erot eivät isoja, tärkeämpää 
nopea valinta ja toteutus.



Rata A:
9-10

• Siirtymäväli, ei reitinvalintoja.

• Älä eksy pensasaidan ja 
kiellettyjen aitojen väärälle 
puolelle.

• Tärkeintä nopea toteutus.



Rata A:
10-11

• Huomioi pensasaidat ja kielletyt 
aidat alkuvälistä ajoissa.

• Selkeät valinnat kannattavat, S-
malliset ristiin menevät (C ja B) 
häviävät pidempinä ja 
monimutkaisempina 
toteutettavina.

• Todennäköisesti nopeimmat ajat
juostaan vasemmilla reiteillä;
lyhyimmät, mutta silti selkeää ja
helppo toteuttaa. Enemmän
kovalla pohjalla kulkevat F ja E 
lienevät D nopeampia.

• Oikealta kiertävä A on myös hyvä 
valinta ja todennäköisesti nopea, 
selkeä toteuttaa ja suoralla 
asfalttipätkällä pääsee juoksemaan 
kovaa.



Rata A:
11-12

• Suoraa vaan. A lyhyempi ja 
nopeampi.

• Toteutus ratkaisee.



Rata A:
12-13

• Vaihtoehdoissa ei isoja eroja. 
Ainoastaan vasemmalta 
kiertävä D liian pitkä.

• Tärkeintä nopea valinta ja 
sujuva toteutus.

• Lyhyin ja yksinkertainen A 
todennäköisesti nopein.



Rata A:
13-14

• Vaihtoehdoissa ei isoja eroja.

• Tärkeintä nopea valinta ja 
sujuva toteutus.

• Kovaa pohjaa kiertävä D
pärjää ainoastaan sadekelillä,
muuten liian pitkä.



Rata A:
14-15

• Siirtymäväli, nyt on aika 
laittaa kaikki mitä vielä löytyy 
peliin.

• Ei isoja eroja, sujuva toteutus 
ratkaisee.

• Todennäköisesti lopun
suoraan menevä B on hieman
nopeampi kuivalla kelillä.



Rata A:
15-16

• Luukutus jatkuu, suoraa vaan.

• Tarkkana sen kanssa, että
löydät suoraan, kummalla
puolella muuria rasti on.



Rata A:
16-17

• Vauhdikkaiden välien jälkeen 
tarkkana reitinvalinnan 
kanssa.

• Tällä välillä yksinkertainen on 
paras. A on lyhyin, 
yksinkertaisin toteuttaa ja 
nopein.

• S-mallinen B on liian pitkä, 
kuten myös C ja D. Vasemmat 
reitit (C ja D) ovat hitaampia
myös, koska kulkevat 
enemmän nurmikolla.



Rata A:
17-18

• B on lyhyempi, mutta kulkee
enemmän nurmikolla.

• Todennäköisesti ei suuria 
eroja.

• Tärkeää nopea valinta ja
sujuva toteutus.



Rata A:
18-19

• Oikeat reitit ovat lyhyempiä ja
yksinkertaisempia, joten
nopeampia.

• Suoraan kulkeva A
todennäköisesti lyhyempänä
nopeampi kuivalla kelillä,
vaikka kulkee enemmän
nurmikolla kuin B.

• Erot eivät isoja, tärkeintä
nopea valinta ja sujuva
toteutus.



Rata A:
19-20
• Loppuun vielä tiukkaa keskittymistä

ja reitinvalintaa vaativa väli.

• Lyhyin on oikealta kiertävä ja metsän
läpi menevä A. Ei kuitenkaan
todennäköisesti nopein, metsä
hidastaa. Oikealta kiertävä B, joka
koukkaa lopussa aidan viertä kovan
kautta metsän ohi, on luultavammin
A:ta nopeampi. Ensin oikealta 
kiertävä ja sitten aidat vasemmalta 
kiertävä C liian pitkä.

• Keskeltä luoviva D on lyhyt ja hyvä, 
mutta vaatii tarkkaa toteutusta 
varsinkin puskien ja rakennuksen 
luona, ettei aikaa huku. Jos menee 
alun yhtä matkaa D:n kanssa, niin ei 
kannata enää kiertää aitoja 
vasemmalta (E).

• Vasemmalta kiertävä F on selkeä, 
helppo ja yksinkertainen toteuttaa. 
Todennäköisesti välin nopein 
reitinvalinta, vaikka ei lyhin olekaan.



Rata A:
20-21

• A lyhyempi ja nopeampi

• Erot eivät isoja, tärkeintä 
nopea valinta ja sujuva 
toteutus.



Rata A:
21-maali

• B hieman pidempi, mutta 
hyödyntää enemmän kovaa 
pohjaa, todennäköisesti siksi 
nopeampi.

• Erot eivät isoja, tärkeintä 
nopea valinta ja sujuva 
toteutus.

• Kiitos osallistumisesta,
täytäthän nettisivulta
löytyvän palautteen!



Rata B:
Lähtö-3

• Katso A radan kohdalta lähtö-
3.



Rata B:
3-4

• Tärkeää huomata heti alussa 
pitkät pensasaidat, jotka 
määrittävät välin.

• B on lyhyempi ja nopeampi.



Rata B:
4-5

• Tärkeää huomata heti alussa 
pitkät pensasaidat ja lopun 
kielletyt aidat, jotka 
määrittävät välin.

• Alussa pensasaidat vasemmalta
kiertävät reitit ovat lyhyempiä 
ja siten nopeampia. Näiden 
kesken ei isoja eroja. Näillä
reiteillä olennaista selvitä
puutarhasta nopeasti läpi, 
joten kävelyväylää kulkeva ja 
lopun oikealta menevä C
saattaa olla välin nopein reitti.

• Alun pensasaidat oikealta 
kiertävät reitit ovat liian pitkiä 
ja siksi hitaampia.



Rata B:
5-6

• A ja B ovat molemmat hyviä
valintoja, ei suuria eroja.

• A saattaa olla hieman 
nopeampi, koska kulkee 
vähemmän nurmikolla.

• Muut reitit liian pitkiä.

• Tärkeää nopea valinta ja 
sujuva toteutus.



Rata B:
6-7

• Pitkä väli, paljon vaihtoehtoja, 
harkitse tarkkaan näitä välejä.

• Huomioi jo heti alussa loppuvälin 
kielletyt aidat.

• Oikealta kiertävät reitit (A ja B) 
ovat liian pitkiä.

• Vasemmalta kiertävät reitit (G, H, I)
ovat selvästi lyhyimpiä ja tarjoavat 
nopeimmat valinnat. Näiden 
valintojen kesken ratkaisee 
toteutus.

• Keskeltä luovivat reitit (C, D, E ja F) 
ovat nopeampia kuin oikealta 
kiertävät, mutta liian pitkiä 
vasemmalta kiertäviin verrattuna.

• Löysitkö vielä paremman reitin?



Rata B:
7-8

• Siirtymäväli, ei reitinvalintoja.

• Tärkeintä nopea toteutus.



Rata B:
8-12

• Katso A radan kohdalta välit 
10-14 



Rata B:
12-13

• Loppuun vielä tiukkaa 
keskittymistä ja reitinvalintaa 
vaativa väli.

• Alussa vasemmalle lähtevät 
reitit (F, E ja D) ovat lyhyimpiä
ja nopeimpia. Keskeltä luoviva 
E on lyhin, mutta vaatii tarkkaa 
toteutusta pensaiden ja 
rakennuksen luona. Sen takia 
yksinkertaisempi F on 
nopeampi. D on F ja E 
hitaampi, mutta kuitenkin 
muita vaihtoehtoja nopeampi.

• Alussa oikealle lähtevät reitit
ovat liian pitkiä ja siksi 
hitaampia.



Rata B:
13-maali

• Katso A radan kohdalta välit 
20-maali.

• Kiitos osallistumisesta, 
täytäthän nettisivulta 
löytyvän palautteen!



Rata C:
lähtö-1

• Lyhyempi A todennäköisesti
hieman nopeampi, vaikka 
kulkeekin enemmän 
nurmikolla.

• Erot eivät isoja, tärkeintä 
nopea valinta ja sujuva 
toteutus.



Rata C:
1-2

• Suoraan vaan. Suora A lienee 
lyhyempänä nopeampi, 
vaikka kulkeekin enemmän 
nurmikolla.



Rata C:
2-3

• Katso B radalta väli 5-6 



Rata C:
3-4

• Vasemmalta kiertävä A on
selvästi lyhyin ja nopein.
Oikeat kierrot ovat liian
pitkiä.



Rata C:
4-5

• Lyhyempi A lienee nopeampi 
kuin B, vaikka kulkeekin 
enemmän nurmikolla.

• Erot eivät isoja, tärkeintä 
nopea valinta ja sujuva 
toteutus.



Rata C:
5-6

• Oikealta kiertävä A on selvästi 
lyhyin ja nopein.

• Kaikki vasemmalta kiertävät 
vaihtoehdot ovat harharetkiä.



Rata C:
6-7

• Katso radan A väli 18-19 



Rata C:
7-8

• Hieman pidempi B lienee 
nopeampi, koska kulkee 
enemmän kovalla pohjalla.

• Erot eivät isoja, tärkeintä 
nopea valinta ja sujuva 
toteutus. 



Rata C:
8-9

• Katso A radan väli 12-13 



Rata C:
9-10

• Suoraan kulkeva A on lyhyin
ja nopein.

• B on liian pitkä, vaikka
enemmän kovalla pohjalla
kulkeekin.



Rata C:
10-11

• Rakennuksen kulmien kautta
ympäri.

• Tärkeää sujuva toteutus.



Rata C:
11-12

• A on lyhyempi ja nopeampi.



Rata C:
12-13

• Oikealta kulkeva A on lyhyt,
mutta vaatii tarkkaa
toteutusta pensaiden ja
rakennuksen kohdalla, jotta
aikaa ei huku.

• Vasemmalta kiertävä C on 
suunnilleen saman pituinen 
A:n kanssa, mutta 
todennäköisesti nopeampi,
koska enemmän kovaa
pohjaa ja yksinkertaisempi
toteuttaa.

• B ja D liian pitkiä.



Rata C:
13 - maali

• Katso A radalta 20 – maali.

• Kiitos osallistumisesta, 
täytäthän nettisivulta 
löytyvän palautteen!


