
Preliminära tävlingsdirektiv ÖID och EP mästerskap i stafett 9 augusti 2020 

 

Arrangör: IF Femman 

Tävlingsledare: Jan Torrkulla, 040 – 7788753, torrkullaj@gmail.com 

Banläggare: Pernilla Tunis, Bengt Tunis 

Informatör: Niklas Enlund, 0500 568 330, nicke@enlund.fi 

Tävlingsjury: Ordf Stefan Stubb, Juha Nivukoski, Mia Smeds 

Tävlingsregler: Finlands orienteringsförbund och dessa tävlingsdirektiv 

Vägvisning: Från Vörå centrum 

Tävlingscentral: Vörå skidcentrum 
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Parkering: Avstånd till TC 0 – 500 m 

Anslagstavla: På anslagstavlan publiceras endast räddningsplan. Tävlingsdirektiv och resultat 

publiceras endast online på www.femman.fi/orientering 

Tävlingskarta: Utskriftskarta, 05/2018. Kartskala 1: 10 000 för klasserna D16 – D21 och H16 – H45, 

övriga klasser 1 : 7 500. Kartans ekvidistans 2,5 m. Kontrolldefinitionerna finns tryckta på kartan. 

Stämpelsystem och modellkontroll: Elektronisk stämpling med Emit-system. Elektronisk stämpling 

med Emit-systemet. Kontrollera att din tävlingsbricka fungerar. Modellkontroll finns i 

tävlingscentralen. Samma Emit-bricka kan användas endast en gång under tävlingen.  

Laguppställning: Slutlig laguppställning meddelas senast 8.8.2020 kl. 15:00 via Irma. Vid sjukdomsfall 

på söndagsmorgonen senast kl. 11:00. 

Tävlingsmaterial: Tävlingsmaterialet bestående av nummerlappar och Emit backup-lappar hämtas ut 

föreningsvis från Informationen på söndag. 

Tävlingsnumer enligt modell Sträcka – Lagnummer ( tex. 1 – 10). Sista sträckans nummer har gul 

bakgrund. Egna säkerhetsnålar används. Fäst tävlingsnummern synligt utan att vika. På backup-

lappen skrivs lagnummer och etappnummer.  

Specialdirektiv för H/D 12 och H/D 42: Löpare på startsträckan i H/D 12 och HD14 får bekanta sig 

med sin egen karta 1 minut före start, då speakern ger lov. Varje felaktig eller saknad stämpling i H/D 

12 (RR/TR) leder till 10 min extra tid i sluttiden. Man blir inte diskvalificerad. 

Start, växling och mål: Gemensam start i tävlingscentralen. Första start kl. 12.00. Till start och växling 

går man via inläsning av Emit-brickan. Startområdet öppnas 11:30. Löparna på första sträckan bör gå 

via inläsningen senast 20 minuter före sin starttid. Efter att alla löpare på startsträckan blivit 

inregistrerade får löpare på etapp två gå genom inläsningen. Alla stafettdeltagare ska i god tid före 

start/växling ovillkorligen passera ingången till start/växlingsområdet där Emitbrickan kopplas ihop 

med tävlingsnummern. Håll tävlingsnummern synlig så fungerar det smidigt. Håll avstånd till 

medtävlare då du köar. I samband med inläsningen ska du också nolla din Emitbricka. 

Följ snitseln från sista kontrollen. Inkommande löpare målstämplar, gäller även sista sträckans 

löpare. Efter det ger löparen bort kartan och springer till växlingsplanket. Där tar man sitt lags karta 

och ger den till följande sträckas löpare som väntar vid växlingsbommen. Kolla att du tar rätt karta. 

Man avlägsnar sig sedan från växlingsområdet via utläsningstältet. Även ifall man avbrutit är det 

viktigt att gå via utläsningstältet.  

Placering i stafetten avgörs vid mållinjen (inte målstämpling). Måldomare avgör placeringen om det 

finns oklarheter. Hyrda brickor returneras till informationen. 

Sista kontrollen: Alla tävlande har samma sista kontroll. Man kan stämpla både på RR-stämpel och 

vanlig kodnummer. 

Starttider: Starttider publiceras senare 

Omstart: Växlingen stänger preliminärt kl 14:30 för utgående löpare. Löpare som inte växlat ut på sin 

sträcka deltar i omstart. Omstarten sker preliminärt kl 14:40 eller enligt information från speaker. 

Felstämpling: Kontrollerna ska besökas i rätt ordning. Saknad stämpling leder till diskvalificering, 

utom i RR-klasserna. Där ges 10 minuters tilläggstid per saknad stämpling. Om ett lag diskvalificeras 

på första etappen tas tredje etappens karta bort och laget får starta i omstarten. 

http://www.femman.fi/orientering


Klassor, banlängder, kartskala och starttider:  

 
Klass  

Banlängd  
(400 m snitsling 
ingår) 

 
Kartskala 

 
Starttid 

D12 (RR + RR + TR) 2,1 km 1 : 7 500 12:20 

H12 (RR + RR + TR) 2,1 km 1 : 7 500 12:10 

D14 2,2 km 1 : 7 500 12:10 

H14 2,4 km 1 : 7 500 12:20 

D16 2,9 km 1 : 10 000 12:10 

H16 2,9 km 1 : 10 000 12:00 

D17-20 3,6 km 1 : 10 000 12:20 

H17-20 4,5 km 1 : 10 000 12:00 

D21 4,2 km 1 : 10 000 12:10 

H21 5,5 km 1 : 10 000 12:00 

D35 3,6 km 1 : 7 500 12:20 

H35 4,5 km 1 : 10 000 12:00 

D45 3,0 km 1 : 7 500 12:10 

H45 4,2 km 1 : 10 000 12:00 

D50 3,0 km 1 : 7 500 12:20 

H50 3,9 km 1 : 7 500 12:20 

D55 3,0 km 1 : 7 500 12:00 

H55 3,6 km 1 : 7 500 12:00 

D60 2,4 km 1 : 7 500 12:10 

H60 3,0 km 1 : 7 500 12:00 

D70 2,4 km 1 : 7 500 12:20 

H70 2,4 km 1 : 7 500 12:20 

H75 1,9 km 1 : 7 500 12:10 

Motionsklass / HD 2,9 km 1 : 7 500 12:20 

Gaffling i alla klasser förutom D12 och H12. 

Priser: Medaljer till placeringar 1 - 3 i mästerskapsklasser, skilt för ÖID och EP. Medaljer hämtas från 

info enligt speakerns instruktioner. I klasserna H12 och D12 får alla pris, en från varje lag kan hämta 

dessa från INFO genom att visa upp lagets nummer. 

Förbjudna områden: Alla gårdsplaner är förbjudna områden. Odlade åkrar som är förbjudna är skilt 

utmärkta som förbjudet område på kartan. Förbjudet att vistas i tävlingsområdet förutom under 

tävlingsprestation. 

Toalett: I tävlingscentralen 

Dusch/omklädning: Ingen dusch eller omklädning i tävlingscentralen. 

Första hjälp: I tävlingscentralen 

Räddningsplan: Räddningsplanen finns till påseende vid anslagstavlan vid tävlingscentralen. 

Resultat: Online resultat under tävlingen från www.femman.fi/orientering. Inga resultat publiceras 

på anslagstavlan. 

Fotografering och publicering av namn: Arrangörerna fotograferar under tävlingen och bilderna kan 

publiceras på arrangörens hemsida. Om du önskar att ett en bild inte publiceras eller tas bort, 

meddela informatör Niklas Enlund. Anmälan tolkas som samtycke till publicering av namn i resultat. 

http://www.femman.fi/orientering


Servering: I tävlingscentralen försäljning av kaffe, bulla, glass och korv. 

 

TILLÄGSDIREKTIV pga covid-19 
På den tävlandes ansvar: 
 
Kom inte till tävlingen om du är förkyld. 

Om ni har varit på resa så ta i beaktande SSL:s och THL:s rekommendationer. Till 
tävlingscentralen får endast de tävlande och de yngres 
vårdnadshavare/följeslagare. 

Försök att uppehålla er så kort tid som möjligt på tävlingsplatsen. Håll koll på 
säkerhetsavstånden, och håll till höger då ni förflyttar er. 

Ha bra handhygien och utnyttja handdeci som finns utplacerat. 

Arrangörernas ansvar: 
 
Bra med utrymme vid start, mål och växling. 

Möjlighet att tvätta/desinficera händerna på olika platser, wc, start, mål. 

WC:n städas med jämna mellanrum 

För att undvika samlingar finns ingen tvätt eller några anslagstavlor på TC. 

Som arrangör följer vi SSL:s anvisningar. 

 

 


