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TÄVLINGSDIREKTIV
Vid tävlingen följs SSL:s regler och arrangörens anvisningar. Deltagande sker på egen risk.

ALLMÄN INFO
ANSVARSPERSONER
Tävlingsledare: Jenny Finnäs
Banläggare: Bengt Lillsjö
Bankontrollant: Richard Strandberg
Parkering: Richard Strandberg
Start: Stefan Höstman
Mål/resultatservice: Andreas Öhman
TÄVLINGSJURY
Ordförande: ?
Medlem: ?
Medlem: ?
TÄVLINGSCENTRAL
Tävlingscentral vid Pixne idrottsområde i Malax. Placering av funktioner på
tävlingscentralområdet framgår ur skild kartbilaga.
Skyltning till tävlingscentralen från Strandvägen (väg 673) och E8. Kartlänk:
https://www.google.com/maps/place/Idrottsv%C3%A4gen+2,+66100+Malax/@62.9393752,
21.587315,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4687f647262b198b:0xf518bf2f8061aaaf!8m2
!3d62.9393752!4d21.587315
PARKERING
Parkering i tävlingscentralen. Parkering enligt anvisningar från trafikdirigerare. Gångavstånd
0–150 m. Ingen parkeringsavgift.
INFORMATION

Infotält och infotavla finns på TC.
FÖRSTA HJÄLP
Första hjälp finns i tävlingscentralen.
OMKLÄDNING, TVÄTT OCH WC
Omklädning, tvätt och WC inomhus.
TÄVLINGSCAFÈ
Erbjuds kaffe, te, saft, tilltugg, semlor och grillkorv. Även betalning med kort och Mobilepay
(kod 88583).

TÄVLINGSINFO
KARTA OCH KONTROLLDEFINITIONER
Utskriftskarta storlek A4 i kartplast, ekvidistans 2,5 m. Kartan är uppdaterad 2022.
Modellkarta finns i tävlingscentralen. Kontrolldefinitioner finns tryckta på kartan.
Tävlingskartans skalor enligt följande:
1:5 000 H/D8RR – H/D10RR, HD10RRS, H/D12TR
1:7500 övriga klasser
STÄMPLING
Vid tävlingen används EMIT stämpling. Modellkontroll finns i tävlingscentralen nära info.
EMIT kontroll lappar finns vid start.
Den tävlande är ansvarig för att kontrollera att eget EMIT kort fungerar och att man
använder det kort som angetts i startlistan. Meddela ändringar i EMIT kort nummer
vid infotältet vid tävlingscentralen innan tävlingen.
Låne EMIT kort fås från infon. Avgift 5 €, reservera gärna jämna pengar. Efter tävlingen
lämnas lånekortet tillbaka till infon. För ej återlämnat EMIT kort debiteras 80 €.
TÄVLINGSNUMMER
Inga tävlingsnummer används vid tävlingen.
BANLÄNGDER
Klass Banlängd Antal kontroller Klass Banlängd Antal kontroller
H16
3,9
H15
3,6
H14
2,9
H13
1,6
H12
1,5
H12TR 1,3
H10RR (1,6)
H8RR (1,6)
H10RRS (1,6)

14
14
11
8
7
5
5
5
5

D16
3,6
D15
3,0
D14
2,6
D13
1,6
D12
1,5
D12TR 1,3
D10RR (1,6)
D8RR (1,6)
D10RRS (1,6)

14
12
11
8
7
5
5
5
5

START
Första start kl. 18:30. Alla klasser har samma startplats. Avstånd till start från
tävlingscentralen är ca 1200 m. Vägvisning till start från tävlingscentralen. Förflyttning till
start sker längs med stigar, väg och i terräng.
STARTFÖRFARANDE
Klasserna H/D12-16 (RR och TR: se nedan)
• 5 minuter: Namnupprop, gå fram till startfållan. Deltagarna i H/D12-14 får se en
modellkarta med K-punkten inprickad.
• 4 minuter: Kontroll av EMIT nummer.
• 3 minuter: Tävlande nollar sitt EMIT tävlingskort

•
•
•

2 minuter: Tävlingsområdets karta finns till påseende
1 minut: Tävlande flyttar sig bredvid egna klassens karta och inväntar startsignal.
Tävlande i klasserna H/D12-14 tar sin karta och bekantar sig med sin bana.
Start sker vid klockans signal, egna kartan får tas. Snitsling till K-punkt.

Klasserna RR och TR
• 5 minuter: Namnupprop, gå fram till startfållan. För RR- och TR-klasserna är banorna
inritade på modellkartan som finns till påseende.
• 4 minuter: Kontroll av EMIT nummer.
• 3 minuter: Tävlande nollar sitt EMIT tävlingskort
• 2 minuter: RR-deltagarna får sin karta och instruktioner
TR-deltagarna får se på modellkartan med banan inritad.
• 1 minut: RR-deltagarna bekantar sig med sin karta och bana.
TR-deltagarna tar sin karta och bekantar sig med banan.
• Start sker vid klockans signal. Snitsling till K-punkt.
Tävlande som är försenad till start anmäler sig till startfunktionärerna.
SPECIALDIREKTIV (RR- OCH TR-BANORNA)
RR-rutten är utmärkt i terrängen med ett enhetligt vitt band. Rutten är inritad på
tävlingskartan. Kontrollerna är belägna längs med rutten. Rutten behöver inte följas.
Kontrollerna är märkta med koderna RR1, RR2 o.s.v. Man måste stämpla vid kontrollerna i
nummerordning. TR-banans snitsling är densamma som RR-rutten, ett enhetligt vitt band.
Kontrollerna är belägna en bit från rutten och de är märkta med vanliga sifferkoder.
Kontrollera att koden stämmer.
FÖRBJUDNA OMRÅDEN
Alla gårdsplaner och odlade åkrar som är utmärkta på kartan är förbjudna områden.
MÅL
I tävlingen används målstämpling. Från sista kontrollen leder snitsling till målet. Vid målet
görs EMIT stämpling varefter tidtagningen stoppas. Vid målet finns två EMIT
stämplingsenheter, båda enheterna ger godkänd målstämpling.
Efter målstämpling förflyttar sig den tävlande sig framåt i målfållan i den ordning man
kommit i mål. Som följande läses EMIT kortets information in och stämplingarna
kontrolleras.
Kartorna samlas inte in efter målgång. Arrangörerna önskar att tävlande som kommit i mål
inte visar sin karta åt tävlande som ännu inte utfört sin tävlingsprestation, enligt Fair Play
principen. Oklara stämplingar reds ut direkt efter målgång vid klagomuren och EMIT
kontrollappen tas i förvar.
FELSTÄMPLING
Kontrollerna ska besökas i rätt ordning. Vid felstämpling i RR-klasserna ges en 10 minuters
strafftid per felstämplad/bortlämnad kontroll. Felstämpling eller bortlämnad kontroll i övriga
klasser leder till diskvalificering.
AVBRUTEN PRESTATION
Tävlande som avbryter sin prestation avslutar tävlingen som normalt i mål. Om detta inte är

möjligt meddelar man så snabbt som möjligt till resultatservice om avbruten prestation
innan man lämnar tävlingscentralen.
RESULTAT
Resultaten läggs upp på anslagstavlan på tävlingsplatsen.
Resultaten publiceras på Malax IF:s hemsida efter tävlingen, adress:
https://malaxif.idrott.fi/orientering/
Mellantiderna publiceras också på Malax IF:s hemsida. Mellantider skrivs inte ut i
tävlingscentralen. Vid tävlingen används Online-resultatservice. Länk till Onlineresultatservice via hemsidan

PRISER
Mästerskapsmedaljer till de tre bästa i varje klass förutom klassen Special RR. Alla deltagare i
RR och special-RR får ett pris vid målgång. I klasserna HDTR och HD12 och äldre delas
varupris ut åt de tre första. Prisutdelning sker då klassens resultat är klart, följ speakerns
anvisningar.
RÄDDNINGSPLAN
Räddningsplan publiceras på tävlingssidan. Deltagarna ombeds bekanta sig med planerna.
FOTOGRAFERING
Vid tävlingen fotograferas slumpmässigt både orienterare och allmänt från tillställningen.
Om man inte önskar få sin bild publicerad ta kontakt med tävlingsledaren.
Lycka till i terrängen!
Malax IF

