
 

 

Kouvolan Suunnistajat r.y inbjuder till 
 

FM-orientering i medeldistans grupp 1 och 2, Kouvola, Vuohijärvi 
26.5.2018 
I samband med tävlingen ordnas IOF:s världsrankingtävling (WRE) i klasser H/D 21. 
 
Regler: I tävlingen gäller Finska Orienteringsförbundets (SSL) regler, specialdirektiven för FM-tävlingar 
2018 samt direktiv, utfärdade av arrangörerna. Tilläggsinformation finns på arrangörernas sidor. 
 
Tävlingens bantider: Enligt SSL:s anvisningar 
 
Klasser:  
FM medeldistans grupp 1: H21, H20, H18, H16, H15, D21, D20, D18, D16 och D15. 
 
FM medeldistans grupp 2: H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70 ja H75, kval- och finaltävlingar. 
H80, H85 och D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65. D70, D75, D80 och D85 direkt finaltävlingar utan 
kval. 
 
Anmälan: Bör göras senast 17.5 kl 24.00. Inga efteranmälningar. Välj rätt anmälningssätt av 
alternativen under: 
 

1. Orienteraren representerar SSL:s (FOF) medlemsförening: Anmälningen sker via IRMA.  
 

2. Orienteraren representerar inte någon SSL:s medlemsförening, men deltar i H21- eller D21-
klassen, som är samtidigt en IOF World Ranking-tävling: Anmälningen sker via IOF Eventor. 
 

3. Orienteraren deltar i FM-tävlingen i annan än H21- eller D21-klassen, är finsk medborgare och 
representerar en utländsk IOF medlemsförening; Anmälningen sker via e-post till 
mikko.velhontie(a)outlook.com. Anmälningar som anlänt inom anmälningstiden bekräftas som 
mottagna. 
 

Vid anmälning enligt punkt 1. betalas anmälningsavgiften enligt IRMAs praxis. Vid anmälning enligt 
punkt 2. eller 3. skall anmälningsavgiften betalas vid anmälningen till: 
Kouvolan Suunnistajat ry 
IBAN: FI75 5750 0120 2124 45 
BIC: OKOYFIHH 
 
Deltagaravgift: WRE-klasser H/D21 38,35€, H/D15-20 35,35€, grupp2 klasser med kvaltävlingar 34,30€ 
och klasser med direkt finaltävling 24,05€. Betalningsanvisningar ovan.    
 
Tävlingscentralen (TC): Tävlingscentralen ligger i Vuohijärvi by i Kouvola, på gamla sportplanen i 
terrängförhållanden. Navigering: Urheilukatu, Kouvola. 
 
Vägvisning: Vägvisning från riksväg 15, Valkeala ABC korsningen och Tuohikotti korsningen. Från 
Heinola-hållet vid väg 46 Verla-korsningen. Vägvisningen finns på plats på tävlingsdagen från och med 
kl 6.30. 
 
Parkering: Personbilar parkeras i närheten av tävlingscentralen på åkern, avstånd c 500m. Husbilar 
parkeras på en närliggande sandplan, avstånd c 1100m. 
 
Parkeringsavgiften är 5 €, betalas i tävlingscentralen. Reservera jämna pengar. Parkeringen öppnar på 
tävlingsdagen kl 7.00. 



 

 

 
Bussar ska anmälas i förväg per e-post: tani.mikko@gmail.com 
 
Starter: Grupp1 och grupp2 kvaltävlingarnas första starter är kl 9.00. 
 
Grupp1 A-finalens första start är kl 12.30 och B-finalens kl 15.25. 
 
Grupp2 direkta finalernas första starter är kl 12.30, B-finalen kl 13.30 och A-finalen kl 14.30. 
 
Final-starternas möjliga förändringar i tidtabellerna i tävlingsanvisningarna. 
 
Starttröskel:  
Grupp1 och grupp2 kvaltävlingarnas starttröskel kl 9.10 och grupp1 A-finalens kl 12.40. 
 
Nummerlappar 
Alla klasser har nummerlappar. Nummerlapparna finns för kvaltävlingarna och grupp1 A-finalen vid 
starttröskeln. Grupp2 A-finalens nummerlapp finns vid starten. B-finalen använder kvalets 
nummerlappar. Egna säkerhetsnålar.  
 
Avstånd till start 
Avståndet till kvaltävlingarna och finalerna är c 700-1800 m. Mer exakta avstånd kan hittas i 
tävlingsanvisningarna. 
 
Terrängen 
Terrängen består av typiska Salpausselkä sänkor i tallskog (suppakangas). De djupaste sänkorna är c 
40 meter djupa. 
 
Karta och sträckor  
Orienteringskarta 1:10 000 eller 1:7 500, ekvidistans 5m, tryckt 5/2018. De serier som använder 1:7 500 
meddelas på tävlingssidorna, när banorna är färdiga. Kartans storlek A4, i plastfodral. Kartläggare Asko 
Määttä. Gamla kartor från tävlingsterrängen finns till påseende på tävlingssidorna. 
 
Stämplingssystem:  
Emit-stämpling. För orienterare som inte via IRMA meddelat Emit-nummer, reserveras låne-emitkort, för 
en avgift på 5€. Lånekorten avhämtas från infon, mot kontantbetalning. För kort som inte returneras, 
debiteras en avgift på 70 €. 
 
Omklädningsutrymmen, tvätt och wc 
Omklädning i fältomständigheter. Utrymme för föreningstält finns reserverat i tävlingscentralen. 
Tvättutrymmen finns på närliggande skolans gårdsplan. Varmt vatten finns. Det finns wc:n i 
tävlingscentralen och i närheten av starterna. 
 
Restaurang 
Restaurangen finns vid närliggande skolan och det finns soppa, pasta och vegetariskt alternativ. Det 
finns kafeteria vid skolan och i tävlingscentralen. 
 
Övernattning 
Det är förbjudet att övernatta på tävlingscentralen. 
 
Priser 
De tre bästa i FM-resultaten belönas med medaljer samt serievinnarna med hederspriser och 
placeringarna 4-10 i H/D 15-21 och placeringarna 4-6 i H/D 35-70 belönas med plaketter. Vinnarna i B-
finalerna belönas. 
 



 

 

Funktionärer: 
 
Tävlingsledare: Heikki Kyyrönen, 045 8600 606  
Banläggare: Ossi Karvonen och Marko Uotila 
Presskontakt: Eveliina Hasu, 050 3410 376 
Resultatservice: Timo Harju 
TA och IOF kontrollant: Tapani Koskela, tapani.koskela(a)hameenlinnansuunnistajat.fi p. 040 4510 670 
Bankontrollant: Janne Weckman 
 
Välkommen till Vuohijärvi! 
 
Kouvolan Suunnistajat 


