
 

PRELIMINÄRA TÄVLINGSDIREKTIV (den slutgiltiga versionen kan ses på resultattavlan 

före tävlingen) 

FM I MTB-ORIENTERING I KOUVOLA 10.-11.6.2017: MEDELDISTANS OCH 

PARSTAFETT 

REGLER: I tävlingen tillämpas SSL:s regler och arrangörens direktiv. 

FUNKTIONÄRER:  

Tävlingsledare: Heikki Kyyrönen, tel 045 8600 606 

Vice tävlingsledare: Esko Turkka, tel 040 7269 595 

Informatör: Eveliina Hasu, tel 050 3410 376 

SSL:s kontrollant, TA: Tapani Koskela, tel 040 4510 670 

Bankontrollant: Petri Kiiskinen, tel 0400 720 253 

Banläggare: Ossi Karvonen, Sauli Pietikäinen, Jouko Vääränen 

Jury: Mika Tervala, ordförande för orienteringsförening Rastivarsat 

         Kirsi Arvela, Lahden Suunnistajat -37 

        Ossi Lakkala, Kuopion Suunnistajat 

Vägvisning och parkering: Antero Kalojärvi 

Säkerhetsplan: Risto Salovaara 

Tävlingsbyrå: Kirsi Kiiskinen 

Tävlingscenter, resultattavlan: Mirka Suutari 

Start: Jarkko Tynys, tel 0400 763 503 

Mål: Mikko Kekki, tel 040 517 6096 

Resultatservice: Timo Harju 

Speaker: Petri Lindqvist 

Prisutdelning: Urpo Särkkä  

Första hjälp: Terhi Harjula 

Programblad och info: Eveliina Hasu 



Restaurang: Riikka Hillo 

Inbjudna gäster: Paula Kyyrönen 

 

TRAFIKREGLER 

Alla tävlanden måste följa allmänna trafikregler när de rör sig på allmänt trafikerade 

vägar och vara försiktiga speciellt i vägkorsningar. Mötande cyklister ska väja åt 

höger. Deltagarna ska också väja på uppmaning av snabbare cyklister. I 

undergångstunnlar gäller högertrafik och i de livligast trafikerade ställena finns 

trafikövervakning. 

 

TÄVLINGSCENTER 

Tävlingscentret ligger i Mansikka-aho sporthall i centrum av Kouvola. Där hittar du 

omklädningsrum, duschar samt restaurang. Parkeringsplats ligger bredvid 

sporthallen.  

 

TÄVLINGSTERRÄNG OCH LEDER 

Tävlingsterrängen är momark och består av motionsslingor runt stadens centrum. 

Flera undergångstunnlar tar dig från ett område till ett annat. Följ trafikregler och 

var försiktig så går det bra.  

Stora fallna träd o.d. har märkts med violett tvärstreck på kartan.  

Leder är i huvudsak körbara i båda riktningar. Många fotgängare använder också 

samma leder så att det behövs försiktighet  när du möter dem eller andra tävlanden. 

Väj åt höger vid behov. 

Med risk för diskvalificering är det absolut förbjudet att cykla på bebodda gårdar.  

 

KARTA 

Orienteringskartan har förändrats till en cykelorienteringskarta under hösten 2016 

då rutterna också har testats. På våren har kartan ännu kollats i avsikt att få en så 

noggrann och klar karta som möjligt. Den gröna färgen (symbolen för svårlöpt 

terräng h)ar använts och förbjudna områden och rutter samt andra hinder är också 

märkta. 



 

Det finns spänger på rutten som är märkta med en symbol som kan ses här bredvid. 

Spängerna är i ganska dåligt skick och därmed tar det tid att cykla på dem. 

 

Båda dagarna används en utskriftskarta för cykelorientering som gäller i alla klasser. 

Medeldistans 1:12 500 i klasser H15-H60 och D15-D45 storlek A4S (30x30 cm) 

och 1: 10 000 i klasser H65-H75-och D50-D70 storlek A4 (30x20 cm). I parstafett är  

skalan 1: 7500 i alla klasser och kartan A4 (30x20 cm).   

Ekvidistans 5m.  

 

Kontrollkoderna är tryckta intill kontrollnumret.  

I klasser med kartbyte tilldelas kartorna ihopstämplade vid start. 

 

Tävlingskartorna samlas i medeldistanstävlingen i mål och ges tillbaka genast efter 

den sista deltagaren har startat. 

Tävlingskartorna i parstafett samlas och returneras genast efter resultaten är klara i 

alla klasser. 

 

 

KONTROLLER OCH STÄMPLING 

 

Modellkontroll hittar du  i TC. 

Stämplingsmetod:  

EmiTag används i tävlingarna. Tävlanden som inte har anmält sitt EmiTag-nummer 

reserveras en hyreskort. Det kan avhämtas från info mot en avgift på 5 € per dag. 

För inte returnerade kort debiteras 90 €. 



Tävlanden är ansvariga för att använda det rätta, giltiga kortet. Om det inte är rätt 

och måste förändras eller inte fungerar ska du kontakta info. Annars blir du 

diskvalificerad. Deltagarna själva bär ansvar för detta.  

Kom ihåg att inte luta eller stödja mot stämplingstolpar. Stämplingen lyckas utan att 

röra stämpeln från båda sidor av stolpen.  Bekanta dig med saken vid 

modellkontrollen. 

Alla kontroller finns bredvid cykellederna. EmiTag-stämpelsystemet har fästs vid en 

trästolpe på 120-130 cm, kontrollflaggan är under stämpeln. På stämpeln finns 

kodsiffran åt båda håll. 

 

START OCH VÄXLING I PARSTAFETT 

 

Den individuella tävlingen startar på Viitakumpu sportplan och målet ligger på 

Mansikka-aho sandplan. Parstafett: start och mål i Mansikka-aho nära sporthallen.  

En gul snitsel leder till starten på medeldistans,  distans 1200 m. 

Kolla vid modellkontrollen att ditt EmiTag kort fungerar. Utan rätt och fungerande 

kort kan du inte starta. 

 

Första start sker på lördag kl. 12 och på söndag kl. 10.  

 

Medeldistans, start: 

4 min: deltagaren kallas till start, granskning av cykeln och utrustning ( cykelhjälm 

obligatorisk i alla klasser) 

3 min: EmiTag- kortet nollas (organisatören har extrakort vid start) 

2 min: deltagaren kan bekanta sig med modellkartan 

1 min: deltagaren får ta kartan 

0 min: start, en ljudsignal från startklockan 

Parstafett:  



Namnen på deltagarna och körordning samt egna EmiTag-kort som används i 

tävlingen måste meddelas via Irma på lördag 10.6.2017 senast kl. 18.00. 

Vid start: Speakern ger anvisningar och  funktionärer kontrollerar nollning av 

EmiTag-kortet vid start och växling.  

Tidtabell för parstafett: 

10:00 D120, D80, D100, H80 

10:05 D140, H100, H140, H120 

12:00 H21, H20, H17 

12:05 D21, D20, D17 

 

12.15 lag som inte representerar någon förening och deltar utan tidtagning. 

Tävlanden på första sträcka kallas till start 5 minuter före klassens start och 

tävlandena ställer sig i nummerordning enligt personalens anvisningar. Kartorna 

delas nedvända. Efter startsignalen får tävlandena ta med kartan, svänga kartan och 

köra via K-punkten. Ett lag med tjuvstart diskvalificeras.  

I parstafett använder deltagare i parlösa sträckor nummer 101-199 och deltagare i 

jämna sträckor  svarta nummer 201-299. 

 

Vid växling: 

Tävlanden som kommer till växling kör genom mållinjen (tiden registreras 

automatiskt) och fortsätter till växlingsområde, där växling sker med handkontakt 

över växlingsbommen. Följande tävlande går till kartplanket, tar egen karta och kör 

via K-punkten. Tävlanden som har kommit till växling går omedelbart till 

stämpelkontrollen och lämnar sin karta till målpersonalen. Därefter går tävlanden på 

nytt till växlingområdet för nästa sträcka via EmiTag nollställning. Om egen karta har 

av misstag tagits så får tävlanden en ny karta av målpersonalen. Den förlorade tiden 

kompenseras inte.  

Till växling kommer man i den högra filen och till mål i den vänstra. 

Uppvärmingen och cykeltestning under tävlingen är tillåtna i cykelvägar utanför 

tävlingsterrängen. Viitakumpu sportplan är uppvärmningsområde för medeldistans 

och Mansikka-aho sandplan för parstafett. 



I tävlingsterrängen är all obehörig vistelse förbjuden ända till söndag 11.6.2017 kl. 

13.   

 

 

MÅL 

Snitsel från sista kontroll till mål. Tävlingstiden registreras automatiskt då deltagaren 

kör över mållinjen. Målet stängs på lördag kl. 16 och på söndag kl. 14. 

AVBRYTNING 

De som avbryter måste anmäla sig i målet. 

 

NUMMERLAPPAR 

Nummerlappar finns vid info. Där kan man också få knippband för fästning. I 

parstafett på söndagen används olika nummer än på lördagens medeldistans. 

Nummerlapparna samlas bort båda dagarna i mål. För inte returnerade lappar 

debiteras 20 €.  

Startlistorna med klasser finns på programblad och på resultattavlan samt på 

nätsidan www.kouvolansuunnistajat.fi 

 

PRISER 

Medeldistans: medaljer till de tre bästa. I H15-H70 och D15-D70 tilldelas också 

plaketter för placering 4-6. Vinnarna får också hederspris. I parstafett medaljer till 

de tre bästa lagen och plaketter  för placering 4-6. Prisutdelningen meddelas via 

speakern och priserna tilldelas vid infostolpen.  

I fall av regn förflyttas prisutdelningen till sporthallen. 

 

FÖRSTA HJÄLP 

Första hjälp finns i TC. Kontaktperson Terhi Harjula (tel 044 5362 856). Läkarjour i 

Pohjois-Kymen sairaala/sjukhus (Sairaalankuja 3C, 45750 Sairaalanmäki, tel 020 615 

1601) Vid akutfall ring 112.  

 

http://www.kouvolansuunnistajat.fi/


ANNAT 

Tävlingsbyrån håller öppet på lördag kl. 10-16 och på söndag kl. 8-14. 

Du kan lämna din cykel i sporthallen över natten men du måste meddela om detta 

på tävlingsbyrån. 

Vi kan ordna barnvakt vid behov. Kontakta informatören före tävlingen. 

I tävlingscentret kan du tvätta din cykel. 

Du kan övernatta på P-platsen i TC natten mellan lördag och söndag. Närmare 

information på tävlingsbyrån. 

Tävlingsområde och kartan kan användas för träning efter att målet stängts efter kl. 

16 på söndag. Kartor kan köpas på söndag efter kl. 13 på tävlingsbyrån och de kostar 

5 euro per styck. Byrån är öppen fram till kl. 14.  

På alla banor kan man cykla (utan tidtagning) med två personers lag genom att 

anmäla sig på info på lördag 11.6.2017  före kl. 16. (kartavgift 30€/lag) 

Gemensam start för alla banor är på söndag kl. 12.  

 

Deltagande på eget ansvar. 

Lycka till i tävlingen! 

Kouvolan Suunnistajat ry 

 

 

 

 

 


