
 

 

TÄVLINGSDIREKTIV FÖR TRÄNINGSTÄVLING 27.6.2022 
 
Arrangör: Vaasan Suunnistajat   
 
Första start: kl 18.30  
 
Träningstävlingen orienteras i huvudsak i garnisonsområdet i Gamla Vasa. H/D14 och H/D16- 
klassernas banor sträcker sig längre bort. 
 
Parkering på eget ansvar utefter gatorna utanför området, eller på östra kaserntorgets 
parkeringsplatser. Länken visar vägen. I kartutklippet syns tävlingscentralens parkeringsplatser. 
 

  
INFO är belägen i anslutning till målet som syns på kartan. Starten är västerut och vägen dit är 
snitslad Avstånd till start ca. 150m.  
 
Regler: I tävlingen följs SSL:s regler och arrangörens direktiv. 
 
Tävlingskarta:  
Storlek A4, skalan 1:4 000 / 2m. Klasserna H/D12-H/D16 har kartbyte. Vid kartbytet för klasserna 
H/D12 finns instruktör för vägledning.  
 
Den tävlande får behålla kartan vid målgång men inte visa den åt en tävlande som ännu inte 
startat.  
 
OBS! H/D14 – och H/D16- banorna korsar bilvägar! Följ trafikreglerna!  
Korsande av väg får endast göras vid tillåtna övergångar enligt kartan.  
Detta är en träningstävling och därför kommer trafiken inte att stoppas av arrangörerna. Det finns 
heller inga arrangörer som varnar trafiken!  
Var försiktiga i trafiken! Stanna och väj vid behov för andra trafikanter! 
 
Tävlingsmaterial:  
Kontrollera att ditt Emitnummer är rätt i startlistan. Ändringar av Emit-nummer sker vid infon. 
Hyresbrickor fås från info och återlämnas efter tävlingen till info.  
 
Kontroller: Vid kontrollen finns skärm och stämplingenhet med kontrollkod. Kolla att du stämplar 
vid rätt kontroll.  
OBS! Inget band > inga RR eller TR  -banor! 
 



 

 

Banlängd;                Kontroller   
H16 2,9km           21 
D16 2,9 km        21 
H14 2,4 km        17 
D14 2,4 km        17 
H12 1,5 km        16 
D12 1,5 km        16 
H10 1,0 km        14 
D10 1,0 km        14 
H8   1,0 km        13 
D8   1,0 km        13 
 
Kontrollangivelser: Kontrollangivelserna finns på kartan. Det finns lösa kontrollangivelser för 
H/D12, H/D14 och H/D16. 
Start: Startlistan hittas på VaaSus hemsida. Alla klasser har samma startplats.  
 
HUR FUNGERAR STARTEN: 
Deltagare från samma klass startar med en minuts mellanrum. 

• 5 min tävlande ropas till startfållan 
• 4 min kontrollangivelser, för serier H/D12-H/D16 finns skilda 

kontrollangivelser. 
• 3 min Emit-brickans nollning 
• 2 min H/D 12-14 klassen får bekanta sig med modellkarta där K-punkten är 

inritad. Deltagare i H/D10S klasserna får kartan och vägledning 
• 1 min den tävlande förflyttar sig till kartorna för sin egen klass. Klasserna 

H/D12 får ta kartan och se på den. 
• 0 min H/D16 tävlande får ta sin karta. Tävlande startar. 

 
Stämpling: Om en eller fler kontroller fattas vid målgång leder det till diskvalificering. 
Mål: I träningstävlingen används målstämpling. Tävlande som avbryter passerar normalt genom 
målet.  
Pris: Alla deltagare får ett pris efter målgång.  
Resultat: Resultaten kommer på VaaSus hemsida och träningstävlingssida efter träningstävlingen.  
 
Välkomna!   Vaasan Suunnistajat  


