
 HARJOITUSKILPAILUN KILPAILUOHJEET 25.5.2021  

Järjestäjä: IF Femman  
Ratamestari: Otto Sund 
Kilpailun johtaja: Susanna Finskas (050-3161459) 

Ensimmäinen lähtö: klo 18.30  

Säännöt: Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjän ohjeita  

Kilpailukartta: 1:4 000  
Kartan saa pitää kilpailun jälkeen, mutta sitä ei saa näyttää muille kilpailijoille ennen heidän 
lähtöään.  

Kilpailumateriaali: Tarkista, että EMIT numero on oikea. Laina-EMITit saa infosta ja ne pitää 
palauttaa kilpailun jälkeen.  

Rastit: Tarkista, että leimaat oikealla rastilla.  

Ratapituudet:  
H/D16   2,85 km 
H/D14 2,40 km 
D12/H12 2,05 km  
D10/H10 1,25 km 
D8/H8 0,75 km  

Rastimääritteet: Rastimääritteet ovat kartassa. 

Lähtö: Lähtölistat ovat nähtävissä Femmanin kotisivulla. Kaikki sarjat käyttävät samaa 
lähtöpaikkaa. Matka lähtöön 150 m. 

4 minuuttia ennen lähtöä sisäänkutsu   
3 minuuttia ennen lähtöä EMIT-kortin nollaus  
2 minuuttia ennen lähtöä saavat 8 ja 10-vuotiaat kartan ja 8-vuotiaat opastuksen.  
1 minuutti ennen lähtöä saavat H/D12 sarjat karttansa.  
H/D 14 och 16 ottavat kartansa lähtöhetkellä. 

Leimaus: Väärinleimaus tai rastin puuttuminen johtaa hylkäykseen.  

Maali: Harjoituskilpailussa käytetään maalileimausta. Keskeyttäneet leimaavat maalissa 
normaalisti.  

Palkinnot: Kaikki palkitaan.  

Tulokset: Tulokset kilpailun jälkeen IF Femmanin sivulla. 

Tervetuloa! 
  



TRÄNINGSTÄVLINGENSDIREKTIV 25.5.2021 

Arrangör: IF Femman  
Banläggare: Otto Sund 
Tävlingsledare: Susanna Finskas (050-3161459) 

Första start: klo 18.30  

Regler: I tävlingen följs SSL:s regler och arrangörens direktiv.  

Tävlingskarta: 1:4 000  
Den tävlande får behålla kartan vid målgång men inte visa den åt en tävlande som ännu inte 
startat.  

Tävlingsmaterial: Kontrollera att ditt Emitnummer är rätt i startlistan. Hyresbrickor fås från info 
och återlämnas efter tävlingen till info.  

Kontroller: Det finns många kontroller nära varandra, kontrollera att du stämplar vid rätt 
kontroll.  

Banlängder:  
H/D16  2,85 km 
H/D14  2,40 km  
H/D12    2,05 km  
H/D10 1,25 km 
H/D8 0,75 km   

Kontrollangivelser: Kontrollangivelser finns på kartan.  

Start: Startlistan finns till påseende på Femmans hemsida. Alla klasser har samma startplats. 
Till start 150m. 
  
4 minuter före start upprop  
3 minuter före start, Emit nollning  
2 minuter före start får 8- och 10-åringarna sin karta. 8-åringarna får instruktioner av en 
funktionär.  
1 minut före start får H/D 12 kartan.  
H/D 14 och 16 tar sin karta i startögonblicket.  

Stämpling: Felstämpling eller om en kontrollstämpling saknas leder det till diskvalificering.  

Mål: I träningstävlingen används målstämpling. Tävlande som avbryter löper normalt genom 
målet.  

Pris: Alla deltagare får ett pris efter målgång.  

Resultat: Resultaten kommer på föreningens hemsida efter träningstävlingen. 

Välkomna!


