
Tävlingsdirectiv 

Regler 
För tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds (SSL) grenregler och specialdirektiv för FM-tävlingar samt 

arrangörens tävlingsdirektiv. 

Funktionärer 
Tävlingsledare:  Tarmo Hyttinen 

Huvudbanläggare:  Raimo Hernesmaa 

Resultatservice:  Niko-Petteri Salo, Ari Varis 

Tävlingsövervakare (SSL):  Pentti Saarinen 

Bankontrollant:  Janne Valkonen, SaPu 

Tävlingsjuryns ordförande: Olli-Jussi Korpinen, Anttolan Urheilijat 

Tävlingsjuryns medlem: Päivi Autio, Hiisirasti 

Tävlingsjuryns medlem: Timo Sivill, Vaajakosken Terä 

Info 
Oppettider 7:00-17:30. Hyrda EMIT hämtes från informationen. Koster 4€. Endast kontantbetalning. P-

biljetter köps på info, 3€/bil. 

Karta 
Kartläggare Jussi Silvennoinen och Raimo Hernesmaa. Offsettryckning 9/2013, 6 färger. Storlek A4 både i 

kval och final. 

Kontrollangivelser och back-up lappar 
Back-up lapparna finns vid startröskeln. De tävlande ansvar själv för användning av back-up lappar. 

Kontrollangivelserna är tryckta på kartan. I kvalet och finalen finns de lösa kontrollangivelserna i startfållan. 

I B-finalen är kontrollangivelserna nära startplatsen. Fastsättningsmaterial eller plastfickor för 

definitionerna finns inte att tillgå. 

Terräng 
Växlanda moterräng och stenig körrskog. Dikta och framkomtighet mostedels bra, höjdskillned högst 40m. 

Kval och final i olika terräng. 

Förbjudna områden och åkrar 
Inga åkrar. Bara ett förbjudet område I kvalet (planterad skog). 

Tävlingsnummer 
Kvalets och A-finalens startnummer får man vid startröskeln. I B-finalen används samma nummer som i 

kvaltävlingen. I A-finalen används nya nummer som finns vid startröskeln. Startnumren ska tas bort från 

startröskeln när den stängs. Numret ska fästas på bröstet. Kvaltävlings två sista nummer visar minuter för 

tävlandes starttid. T.ex. tävlande med nummer 1101 tävlar i klass H21 K1 kl. 9.01, tävlande med nummer 

1102 kl. 9.02 osv. On du råkar ta fel nummer, sätt det tilbaka med säkerhetsnål på rätt plats. Ta egna 

säkerhetsnäler med. 

http://www.ssl.fi/ssl/sslwww.nsf/sp2?open&cid=content39DA47
http://www.ssl.fi/ssl/sslwww.nsf/sp3?open&cid=content2A9449


Starttider 
Kvalens startlistor beserar sig på FOF:s www-rank 11.9.2013 och de kan ses på tävlingens websida, på 

tävlingscetrets anmålingstavla och vid starten. Finalens startlista baserar sig på resulted I kvalet och den 

kan ses på anmälningstavlen strak efter kvalets resultat. 

Starter och Starttröskel 
Kvalets första start är kl. 9.01. Avståndet från infopålen till starten är 0,3 km, i huvudsak längs vägar och 

stigar. Avståndet till starttröskeln är 0,3 km. Starttröskeln stängs kl. 9.30 och då tas numren bort. Bara de 

som har gått över starttröskeln på utsatt tid kan delta i tävling. Man får inte lämna startröskeln. Alla klasser 

startar från samma plats. Man får inte ta mobiltelefon till starttröskeln. Obehöriga/icketävlande får inte gå 

över starttröskeln och vara i startplatserna. 

A-finalens första start är ca. kl. 13.01. Avståndet från infopålen till starten är 2,3 km. Avståndet till 

starttröskeln är 1,4 km längs vägar. Starttröskeln stängs kl. 13.40 och då tas numren bort. Bara de som har 

gått över starttröskeln på utsatt tid kan delta i tävling. Man får inte lämna startröskeln. Man får inte ta 

mobiltelefon till starttröskeln. Obehöriga/icketävlande får inte gå över starttröskeln och vara i 

startplatserna. B-finals första start är kl. 15.01 och det finns ingen starttröskel. 

5 min före start kontroll av tävlingsnumret. 

4 min före start emit-brickans nollning. 

3 min före start är de lösa kontrollangivelserna tillgängliga, inga fastsättningsmaterial och plastfickor. 

2 min före start tävlingskartan till påseende. 

1 min före start förflyttning till kartämbare enligt egen klass. Först vid startögonblicket tar tävlande sin 

karta 

 

KVAL 

klass längd kontroll 

H21K1 4,2 12 

H21K2 4,2 12 

H21K3 4,2 12 

H21K4 4,3 13 

H21K5 4,3 12 

H21K6 4,3 12 

H20K1 3,8 10 

H20K2 3,7       11 

H18K1 3,3       10 

H17K1 3,1       10 

H16K1 2,9 9 

H16K2 2,8 9 

H15K1 2,6 9 

H15K2 2,6 9 

D21K1 3,4 10 

D21K2 3,4 11 

D21K3 3,4 10 

D20K1 3.0       10 

D20K2 3,0       10 

D18K1 2,8 9 



D17K1 2,6 9 

D16K1 2,5       10 

D16K1 2,5 8 

D15K1 2,4 8 

D15K2 2,4 8 

D15K3           2,3              8 

 

A-FINAL 

klass längd kontroll 

H21 5,8 16 

H20 4,8 12 

H18 4,5 14 

H17 4,0 13 

H16 3,6       12 

H15 3,1       11 

D21 4,7 13 

D20 3,7 12 

D18 3,3       12 

D17 3,1       11 

D16 2,8       10 

D15 2,5 9 

 

B-FINAL 

klass längd kontroll 

H21B 5,4 13 

H20B 4,6 13 

H18B 4,1 13 

H17B 3,8 12 

H16B 3,3       11 

H15B 2,9       11 

D21B 4,5 12 

D20B 3,4 10 

D18B 3,0       10 

D17B 2,8       10 

D16B 2,6 8 

D15B 2,4 7 
 

 

Modellkontroll och EMIT granskning 
Modellkontrollen och EMIT granskningstämpel vid guidepålen. Deltagarna bär answaret för EMIT function 

och numrets granskining. Tävlingens arranger granskor inte EMITnmmer vid starten. Om deltagaren 

använder något annat nummer än det som anmälts till arrangören, blir prestationen diskad (granregel 

11.51.8). 

Förändringar till EMIT bör göras på info fore starten, senast 30 min före ensegen starttid. Hyrda EMIT kan 

hämtas från info. Hyrda EMIT tasbort i mallet. Om EMIT inte returneras, koster det 60€. 



Mål och tävlande som avbryter 
Från sista kontrollen finns det en snitsling till målet. Tävlande stämplar på mållinjen. Efter det förflyttar sig 

tävlandena till stämplingskontroll. De tävlande som avbryter tävlingen ska anmäla sig och stämpla i målet. 

Även tävlande som avbryter på grund av skada måste anmäla sig till målpersonalen. Kvaltävlingens mål 

stängs kl. 11.15 och finaltävlingens mål kl. 17.30. 

Resultat 
Resultat kommer fill anmälningstavlan strax efter de blir färdiga. Resultat och mellentider skrivs på 

websidan efter tävlingen. 

Priser 

I A-finalen får de tre bästa både medaljer och hederspriser samt placeringa 4-10 plaketter. Priserna utdelas 

från och med ca kl. 16.00 enligt speakers direktiv. I B-finalerna vinnaren kan hämta prisen från Info. 

Tvätt, omklädning och WC 
Tvättmöjlighet med varmvatten (inga tvättmedlar!) finns nära tävlingscentralen. Omklädning i bilar eller på 

tvättplatsen. WC finns i tävlingscentralen. Även på kvalets och finalens startområde finns det två toaletter. 

Barnpassning 

Barnpassningen finns i tävlingscentralen. 

Restaurang, café 

Restaurangen och caféet finns i tävlingscentralen. Endast kontantbetalning. 

Försäljning 

I tävlingscentralen finns det många försäljningsställen. 

Parkering 

Parkering är 100-1500 m från tävlingscentralen. P-avgift 3euro/bil debiteras från Info. Ta med jämna 

pengar. Bussar med 12 personer eller mera är fri. P-avgift kontroll är då man åker ut. 

 

 


