
 

  Tävlingsdirektiv 

 FM långdistans 6.-7.9.2014, grupp 2 

 I Jokikunta, Vichtis 

 

 

 

Obs! Läs också direktiven på tävlingscentralen, det kan finnas kompletteringar där. 

I tävlingen följs FOF:s grenregler, specialdirektiven för FM samt dessa tävlingsdirektiv. 

 

 Huvudfunktionärer 

Tävlingsledare   Jan Reijo 

Tävlingsjury   meddelas senare  

Bitr. tävlingsledare  Tiina Moisander 

Banläggargruppens ledare Jouni Moisander 

Informatör   Inga-Maria Vaara 

Info    Ilona Kuittinen 

Tävlingscentralen  Ilkka Forsman 

Start    Harri Lepistö 

Mål    Simo-Pekka Vanninen 

Resultatservice   Niko Sorvari 

 ResultFellows, Risto Kivinen 

Första hjälpen   Tiina Moisander 

Kafeteria   Pirjo Moisander 

Trafik     Tapio Pulkkinen 

Barnpassning   Satu Reijo 

 

 Kontrollanter 

Teknisk specialist  Hannu Pyy, Finlands Orienteringsförbund 

Bankontrollant  Tapani Valonen, Karkki-Rasti 

 

 Info 

Infopunkten är öppen i tävlingscentralen lördag den 6.9 kl 9:00–15:00 och söndag den 7.9 kl 8:00–16:00. 



 Vägvisning och parkering 

Tävlingscentralen ligger i Jokikunta, Vichtis. Vägvisning från korsningen Riksväg 2 och Vichtis kyrkby. 
Körtid från korsningen är ca 30 min. Vägskyltning finns på plats fr.o.m. 6.9 kl. 7:00. Vägskyltning finns 
också på Jokikunnantie (väg 1224) för de som kommer från andra håll. 

Parkering på åker nära tävlingscentralen. Parkeringsavgift 5 €/veckoslut och 3 €/dag. Betalas i info före 
utgång.  

 Tävlingsklasser, banlängder och starter 

Banlängder baserar sig på stadgeenliga idealtider av långdistans FM-tävlingar.  

Kvalens första start kl. 11:00 på lördag. Avstånd till både start 1 och 2 är 950 m. Finalens första start kl. 
10:00 på söndag. Avstånd till start 1 är 1,2 km och till start 2 är 1 km. Starttider publiceras på tävlingens 
internet sidor senast på torsdag den 4.9.  

Kvalen: 

Klass banlängd start 

H35 6,0 L1 

H40 5,3 L1 

H45 4,6 L1 

H50 4,2 L1 

H55 3,8 L1 

H60 3,3 L2 

H65 2,9 L2 

H70 2,0 L2 

Finalen: 

Klass banlängd start Klass banlängd start 

H35 10,0 L1 D35 5,8 L1 

H40 9,4 L1 D40 5,4 L1 

H45 8,9 L1 D45 4,8 L1 

H50 6,9 L1 D50 4,3 L2 

H55 6,3 L1 D55 4,1 L2 

H60 5,7 L1 D60 3,8 L2 

H65 5,0 L1 D65 3,3 L2 

H70 3,9 L2 D70 2,6 L2 

H75 3,4 L2 D75 2,4 L2 

H80 2,8 L2 D80 2,4 L2 

H85 2,4 L2    

 

 



B-finalen 

Klass banlängd start 

H35B 7,4 L2 

H40B 7,4 L2 

H45B 7,1 L2 

H50B 5,8 L1 

H55B 4,9 L1 

H60B 4,3 L2 

H65B 4,0 L1 

H70B 3,6 L2 

 

 Tävlingskarta 

Offsettryckt 8/2014, 6-färgad, ekvidistans 5m, i skala 1:10 000. Gjort av Arvo Paulin. Kartorna är i 
plastfodral. 

Löparen är själv ansvarig för att hon eller han tar den rätta kartan i starten.    

 Tävlingsmaterialen 

Tävlingsnummer och emit-kontrollkort finns i tävlingscentralen. Tävlanden ska ha sina egna 
säkerhetsnålar. Nya tävlingsnummer används i A-finalen, i B-finalen används samma nummerlappar som 
i kval. Tävlingsnummer fästas på framsidan av tävlingsdräkten. Tävlingsnummer får inte vikas eller 
täckas, inte ens delvis. Utan ett tävlingsnummer får man inte tävlas. Nummerlappar samlas bort i målet. 

Om tävlingsnumret försvinner, kan man få ett nytt kort från info.  

Kontrollangivelser finns vid starten, men utan säkerhetsnålar eller andra fastsättningsmaterial. 
Kontrollangivelserna är inte tryckta på kartan. 

Det är obligatoriskt att använda kontrollkortet i emit-brickan. Tävlanden skriver sitt tävlingsnummer på 
kortet.  

 Förbjudna områden 

Tävlanden får vistas i tävlingsterrängen endast under sin egen prestation. Arrangören påminner tävlarna 
om grenreglarna gällande förbjudna områden (3.61, 3.62 ja 3.64) och vad brott mot dessa regler leder till 
(4.62). De andra förbjudna områden är angivna på kartan med normala karttecken för förbjudet område. 

Nära tävlingscentralen är förbjudna områden markerade i terrängen med band. 

 Kontrollering av emit-brickan 

Tävlanden kan kontrollera att sin emit-bricka fungerar på en modellkontroll, som finns i 
tävlingscentralen, nära infopålen. 

 Ansvar för att använda rätt emit-bricka 

Tävlande är själv ansvarig för att emit-brickan fungerar och att det används samma bricka som har 
anmälts in anmälan. Tävlingens arrangör kontrollerar inte emit-brickornas nummer före starten. Ifall 
tävlaren använder någon annan bricka än den som har anmälts, leder detta till diskvalificering  (grenregel 



11.518). Ändringar ska göras skriftlig på tävlingscentralens info före tävlingens start, ändringen kostar 3 
€. Emit-brickans nummer kan inte ändras vid start. 

Emit-brickor kan hyras på info före start (5 €) och de återlämnas på samma ställe. För ej återlämnade 
hyrbrickor debiteras 70 €.  

 Starttider för finaler 

Startlistor för söndagens finaler publiceras på lördagen på tävlingscentralen och på tävlingens 
internetsidor smpitka2014r2.sporttisaitti.com på lördagen senast kl. 20:00. På samma ställen finns ett 
startschema, som visar startfönstret för tävlingsklassen på förhand.  

 Kontroller 

Kontrollerna är markerade med orange-vita kontrollskärmar i terrängen. Modellkontroll finns vid 
infopålen.   

På lördagen och söndagen finns det vätskekontroller i terrängen, som är markerad på kartan. Det 
finns vatten att dricka där. 

 Starter 

Avstånd till start på lördagens kval är 950 m, både väg och terräng. Avstånd till start på söndagens A- och 
B-finaler är mellan 1 och 1,2 km, både väg och terräng. Terrängen till starten är mycket långsamt på 
lördag och söndag kom ihåg at ta tillräckligt tid. Snitslingarna börjar från infopålen. Snitslingen ska 
ovillkorligen följas till starten.  

På både kval- och på finaldagen används  två starter. Ingen starttröskel används.   

Startförfarande: 

- 4 minuter: tävlaren kallas in i startfållan och tävlingsnumret kontrolleras. 

- 3 minuter: tävlaren nollar emit-brickan. Tävlaren själv har ansvar för nollställning av brickan. 

- 2 minuter: tävlaren får se modellkartan. 

- 1 minut: tävlaren går fram till karthinken för sin klass. 

- Startsignal: tävlaren tar sin karta från karthinken och får löpa i väg. Tävlaren har ansvar för att ta 

den rätta kartan. Snitsling från början till K-punkten. 

De försenade tävlarna bör anmäla sig till funktionären, som ger lov att starta. Starten stängs 10 minuter 
efter den sista starttiden. 

 Mål 

I tävlingen används målstämpling, som stoppar tidtagningen. Efter målstämplingen går tävlaren till 
stämplingskontroll. Möjliga fel eller brister behandlas strax efter stämplingskontrollen.  Också tävlanden 
som har avbrutit ska löpa normalt genom målet och kontrollera sin emit-bricka. 

Kartorna insamlas i mål i kval och finalen ända tills finalens sista starttid. Kartorna för båda dagar återfås 
på söndagen efter sista start. Kartorna sorteras i plastfodral efter klubb.  

Målet stängs på båda dagarna kl. 15:00. 



 Resultat 

Resultaten sätts upp på resultattavlor i tävlingscentralen och på internet. Tävlaren har möjlighet att 
printa ut sina egna mellantider vid mål. Vänligen undvika onödiga utskrifter, eftersom mellantider kan 
också läsas på internet. 

Kvaltävlingens resultat samt finalens starttider publiceras på lördagen i tävlingscentralen och på 
tävlingens internetsidor på lördagen senast kl. 20:00. 

 Prisutdelning 

Prisutdelning sker i tävlingscentraler efter en tidtabell, som publiceras på infotavlan. Tidtabellen och 
möjliga ändringar till den meddelas med lysningen. Medaljörer bes att anmäla sig vid prisutdelningsställe 
10 minuter före prisutdelning av sin klass.  

A-finalens tre bästa löpare belönas med FM-medaljer samt vinnarna också med handarbete från Vichtis. 

 Omklädning, tvätt, toalett 

Tvätt och omklädning sker i terrängförhållanden. Förbjudet att använda tvättmedel. 

Det finns toaletter i tävlingscentralen. 

 Första hjälpen 

Stället för första hjälpen finns i tävlingscentralen. Ett ställe finns också i terrängen på båda dagar, och det 
är markerat på kartan.  

 Klubbtält 

Område för klubbtält finns nära målet.  

 Kafeteria 

En kafeteria som bjuder semlor, bullor, korv, dryck och kaffe finns på tävlingscentralen på båda dagar. Det 
finns även laktosfria och glutenfria produkter att köpa. 

Alla betalningar sker kontant.  

 Barnpassning 

Gratis barnpassning på tävlingscentralen båda dagar. Vänligen anmäla på förhand med email till  
tiedottaja(a)rasti-vihti.fi med rubrik ”Muksula”. Meddelandet ska innehålla vårdnadshavares namn, klubb, 
tävlingsklass, telefonnummer samt barnens namn och ålder.  

 Inkvartering 

På tävlingens internetsidor finns länkar till inkvartering i närområdet. Inkvartering på tävlingscentralen 
är förbjudet.  

 Hittegods 

Hittegods samlas till infopunkten. Efter tävlingen kan de efterfrågas per email 
ilona.kuittinen@gmail.com.   

 Motionsorientering 

Ingen motionsorientering ordnas.   

 

Välkommen att orientera i Jokikunta, Vichtis! 



Rasti-Vihti rf. 

 


