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Tävlingsdirektiver 

Tävlingsregler 
I tävlingen tillämpas SSL:s tävlingsregler och arrangörens direktiv.  
 
Deltagarrätt enligt Keski-Pohjanmaan Suunnistus ry:s direktiv. I stafetten tillämpas den nya 
kommunindelningen. 

Banlängder 
1. etappen 3,0 – 3,2 km 
2. etappen 4,8 – 4,9 km 
3. etappen 4,8 – 4,9 km 
4. etappen 3,0 – 3,2 km 
5. etappen 4,8 – 4,9 km 
6. etappen 4,8 – 4,9 km 
 
Spridning på alla etapper. 

Löpordning 
Lagets sammansättning bör vara följande: 

● Tre etapper H21 
● En etapp D21 
● En etapp D21/H18/H40 
● En etapp D18/D40/H16/H50 

 
Till skillnad från tidigare åren, får laget själv 
bestämma löpordningen. 

Tävlingsmaterial och tävlingsnumror 
Tävlingsnumror hämtas från bandet bredvid infon. Säkerhetsnålarna är med i numrorna för tre 
etapper. Emit-kontrollapparna hittas också framför infon. Lagets nummer och etapp nummer 
skall skrivas på Emit-kontrollappen. 
 
På alla etapper används tävlingsnummer. På sista etappen används nummerlapp med gul 
botten. På andra etapper är bottenfärgen vit. Tävlingsnumrorna returneras till funtionären efter 
att stämlingskontrolleringen har skett. Säkerhetsnålarna kan tas med till följande etapper. 

Terrängen 
I terrängen finns det i varierande grad av vanlig grundläggande skogsbotten, stigar och 
saktande mossbotten. Tidvis är skiten begränsad. Det övergripande utseendet kan kallas 
utmanande. Naturliga höjdskillnader fattas. De gamla, men nu redan tätväxta 
huggningsöppningar, påverkar hindrande på framkomligheten. 
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Tävlingscentral och vägvisning 
Himango idrottsgårdens område fungerar som tävlingscentral, vid vägen 775 ca 1.3 km från 
Himango mot Kannus. Parkering på idrottsgårdens plan. 
Vägvisning från Himango centrum RV 8 och i närheten av tävlingscentralen väg 775. 
 

 

Tävlingens etappkumpaner 

 
 

 

1. etappen 2. etappen 3. etappen 

 

 
 

4. etappen 5. etappen 6. etappen 
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Tävlingskarta 
Tävlingskartan är av storleken A4 utskiftskarta. Skalan är 1:10000 (ISOM2017) och ekvidinstans 
2,5 m. Kontrollangivelserna är tryckta på kartan. Lösa kontrollgivelser finns inte. Bredvid 
kontrollens nummer finns också kodnummern, Kartan finns i kartfickor. Kartan är gjord av 
Himangan Urheilijat 2019. Kartorna är tryckta 8/2019. Modellkartan är tillgänglig på 
tävlingskansliets anslagstavala. 
 
Kartorna är fastlagda både på startlinjen och i omväxlingsbommen med klammer. För att 
undvika kompassfel, är det på tävlarens ansvar, att avlägsna möjligtvis på plats varande 
häftapparatens klammer. 

Stämpling och kontrollerna 
I tävlingen används Emit-stämplingssystem. Tävlaren måste själv försäkra sig med att Emitet 
har en kontrollapp. I tävlingen används växlings- och målstämpling. 
 
Framför tävlingskansliet finns ett modellkontroll. Här finns också en 0-stämel, för koll av 
Emit-brickan. I terrängen finns många kontroller nära varandra, så kontrollera koden före 
stämling. Endel av kontrollernas kod är en annan än Emit-kontrollenhetens. Emit-bricka med 
display kan visa en annan nummer, än den som finns på kontrollen. 

Start och växling 
Start och växlingsområde öppnas kl 11:15. Starten sker kl 11:30. Infinn dig i god tid till 
startområdet. Följ speakerns årder. 
 
Vid ingången till startplatsen sker Emit-brikans nollställning. Samma Emit-brickan får användas 
endast en gång och på en etapp. På alla etapper är det förbjudet och använda spikskor. 

Direktiv för första etappen 
Till start- och uppvärminsområdet kommer man via punkten för nollställning, som ligger bredvid 
starttområdet. På startområdet följs speakerns och funktionärernas direktiv.  
 
4 minuter före start ställer tävlarna sig på sitt eget startplats. Då stängs också infarten till 
startområdet. Kartorna finns på startlinjen med kartsidan neråt, fastlagda i brädet. På baksidan 
finns lagets nummer och etapp nummer. På tävlarens ansvar är att kontrollera, att har fått rätt 
karta. De lag som försenar sig, får kartan av startens funktionärer efter att starten har skett. 
 
Start sker via speakerns givan startmärke. Det är intet tillåtet varken röra sig från plats eller att 
se på kartan före startmärket Tjuvstart medför diskvalificiering eller des orsakare diskvalificeras. 
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Sista kontrollen och växling/mål 
Sista kontrollen är gemensam för alla. Från sista kontrollen leder snitsel till växling/mål. Efter 
mållinjen görs växlings-/målstämpling. 

Växling 
Växlingstiden fås då växlingesstämling sker på mållinjen. Kartan ges åt funktionärerna före 
växlingsstämlingen.  Därefter fortsätter man till kartplanket. Inkommande löpare svarar för att 
utgående får rätt karta. Fel karta medför diskvalificiering. 
 
Om följande etappens löparens karta saknas från kartställningen, meddelar tävlaren åt 
funktionären om saken och får en ny reservkarta av växlingsfuntionärer. Den förlorade tiden 
gottgörs inte laget. 
 
Efter växlingen förflyttar sig tävlaren till stämplingskontrollen. Oklara fall utreds vid klagomuren. 

Mål 
Tävlaren ger kartan åt funktionären före målstämplingen och fortsätter till målstämplingen. 
Måldomaren avgör placerningen på mållinjen. Målstämpling sker genast efter mållinjen. 

Omstart 
Vid behov ordnas omstart. Normal växling upphör 10 minuter före omstarten. Om omstarten 
informerar speakern. 

Resultattavla 
Reslutatavlan finns på tävlingskansliets yttervägg. Nära tävlingskansliet finns en skärm, där det 
är möjligt att följa online resultater och på adressen https://www.aa-ventures.fi/tulospalvelu. 
 
På alla etapper finns en online kontroll vid ca 1,8 km eller 3,0 km och på sista kontrollen före 
växling-/målstämpling. 

Prisutdelning 
Prisutdelningen sker efter speakerns informationer då resultaten är klara. De tre bästa lagen 
premieras. 

https://www.aa-ventures.fi/tulospalvelu
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Kartretur 
Kartorna kan hämtas lagvis efter omstarten från tävlingskansliet. Följ efter speakerns 
informationer. 

Försäljning 
I cafe’t säljs bl.a korv, kaffe, semlor, bakverk och läsk.  

Vätska och första hjälp 
Inga vätsekontroller i terrängen. Första hjälp punkten i tävlingscentralen. Vid behov används 
fyrhjuling, för att få förstahjälp till terrängen. 

WC 
WC:n finns innomhus i idrottsgården.  

Tvätt 
Tvättmöjlighet innomhus i idrottsgården OBS. Strängt förbjudet att gå med orienteringsskor 
innomhus. 
 
Utanför idrottsgården finns plats för redskapstvätt. 

Hyrda Emit brickor 
Vid behov kan Emit brickor hyras för 3 € från tävlingskansliet. Hyrda Emit-brickor återbördas 
efter tävlingen till tävlingskansliet. Om hyrd bricka inte återbördas, debiteras 80 €. 

Funktionärer 
Tävlingsledare: Pasi Santapakka 
Övervakare: Olli-Pekka Kurikkala 
Banläggare: Olavi Ylikangas 
Resultater: Aki Aunola 
Ordförande för jyryn: Eero Junkala 
Medlemmar av jyryn: Tommi Viitasaari, Johanna Tiitto 


