
Tävlingsinbjudan 
 
FM i cykelorientering – medeldistans och stafett i Kouvola 10. - 11.6.2017 
 
Medeldistans 10.6.2017 och stafett 11.6.2017 
 
Distanser och terräng: Distanserna enligt SSL grenreglerna på båda dagarna. Terrängen är 
svag till måttligt kuperad med motionsbanor, små myrar och flera stigar. Förbjudna områden 
kan ses här: http://www.karttarekisteri.fi. 
 
Klasser och avgifter: 
 
Medeldistans, H21, H20, H17, H15, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, D21, D20, 
D17, D15, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70 och D75, i alla klasser är tävlingsavgiften 
28,95 €/deltagare. 
 
Stafett, H17, H20, H21, H80-, H100-, H120-, H140-, D17, D20, D21, D80-, D100-, D120- och 
D140-. I alla klasser 6 sträckor, i laget finns 2 personer som orienterar sträckorna turvis. 
Tävlingsavgift 79,60 €/lag. 
 
Deltagaravgift betalas i samband med anmälan via IRMA-tjänsten till Kouvolan Suunnistajat 
ry konto FI75 5750 0120 2124 45 
 
Anmälan: Klubbvis via IRMA-tjänsten senast torsdag 1.6.2017 kl. 24.00. 
 
Laguppställningen i parstafetten och EmitTag-numror måste anmälas via IRMA-tjänsten 
senast 9.6.2017 kl. 18.00. Lag som inte anmäler laguppställningen inom utsatt tid får inte 
starta. Lag som tävlar i en annan ordning än anmäld laguppställning diskvalificieras.  
 
Stämplingssystem: EmitTag-numror måste anmälas i samband med tävlingsanmälan eller 
hyreskort reserveras av organisatören. Hyreskort kostar 5 € och betalas i INFO. Byte av 
EmitTag-nummer kostar 2 €.  
 
Tävlingscentralen: Kouvola stads Mansikka-aho sporthallen. Cykelunderhåll på utsidan 
av sporthallen. På natten mellan tävlingsdagarna erbjuds en begränsad mängd låst 
förvaringsutrymme. Tävlingsoffice öppen lördag 11.6. kl. 10- och söndag 12.6. kl. 8-.  
 
Vägvisning: Från vägarna nummer 6 och 46. Adressen Lehtomäenkatu 2, 45200 Kouvola. 
Vägledning på plats fr.o.m. lördag kl. 8.00. Parkering i tävlingscentralen. 
 
Start: Första start på lördag kl. 12.00 och på söndag kl. 10.00. Avstånd till starten på lördag är 
3 km. Start på söndag i tävlingscentralen.  
 
Omklädning och tvätt: Inomhus i tävlingscentralen.  
 
Karta: Printad cykelorienteringskarta 1:10 000 (10/2016). Kartstorlek på lördag 30 x 30 cm 
och på söndag A4.  
 

http://www.karttarekisteri.fi/


Funktionärer: Tävlingsledare Esko Turkka, e-post esko.turkka@gmail.com tel. 040 7269595. 
Ledare av banläggargruppen Ossi Karvonen, SSL-kontrollant (TA) Tapani Koskela och 
bankontrollant Petri Kiiskinen. 
 
Informatör: Eveliina Hasu, e-post eveliina.hasu@gmail.com tel. 050 3410376. 
 
www-adress: http://kouvolansuunnistajat.fi/. Av de anmälda publiceras en lista efter 
anmälningstiden för eventuella förändringar.  
 
Starttider: Publiceras torsdag 8.6.2017 kl. 18.00 på föreningens www-sidor.  
 
Startlista enligt cykelorienterings online-ranking 31.5.2017. De bäst placerade på online-
ranking startar sist i sina klasser. Startplatsen är individuell. Startplatsen blir tom ifall den 
tävlande som äger platsen inte startar. De tävlande som inte är med på online-ranking startar 
först i sina klasser i slumpmässig ordning. Startintervall minst 2 min.  
 
Boende: https://visitkouvola.fi/fi 
 
Välkommen! 
 
Kouvolan Suunnistajat ry. 
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