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FM-orientering i medeldistans R1 och R2, Kouvola, Vuohijärvi  
I samband med tävlingen anordnas IOF:s världsrankingtävling (WRE) i serierna M/W 21 

TÄVLINGSDIREKTIV  

Tävlingsregler och -råd:  

I tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds regler, specialdirektiven för FM-tävlingar 

2018 samt arrangörernas direktiv och IOF:s regler för WRE-tävlingar.  

Terrängen: 

Terrängen består av typiska Salpausselkä sänkor i tallskog (suppakangas). De djupaste 

sänkorna är c 40 meter djupa. 

Karta:  

Orienteringskarta 1:10 000, i serierna H/D50 och äldre 1:7 500, ekvidistans 5m, tryckt 

5/2018. Kartans storlek A4, i plastfodral. Kartläggare Asko Määttä.  

Kontrollangivelser: 
 
Lösa kontrollangivelser finns för alla klasser både i kvalen och i finalen (A och B). Lösa 
kontrollangivelser finns vid startplatserna. Fodral eller material för fastsättning av lösa 
kontrollangivelser erbjuds inte. Kontrollangivelserna är INTE tryckta på kartan.  
 
Kontrollerna 
 
I tävlingen används Emit-stämplingssystem. Modellkontroll finns vid info-pålen, där det 
också finns möjlighet att testa emit-kortet. 
 
Serierna, sträckorna, kontrollmängden, höjdsumman, startplatsen, mängden som 
startar i A-finalen  
 

Finns i en skild tabell. Antalet tävlande som kommer till A-finalen informeras när 
anmälningstiden gått ut. 

 
Starttröskel:  
 
Alla tävlande som deltar i kvalklasserna samt H/D15-21 i A-finalen måste passera 
starttröskeln. Enbart de tävlande som passerat starttröskeln i tid och hämtat 
tävlingsnumret i tid, får delta i tävlingen. Efter att tävlande passerat starttröskeln får 
han/hon inte avlägsna sig från starttröskelområdet.  
 
Mobiltelefoner eller andra kommunikationsmedel får inte användas på starttröskelområdet. 
 
Starttröskeltiderna: 

- Kvaltävlingarna, starttröskeln stänger kl 9.15. 
- A-finalen, startröskeln stänger kl 12.40 och öppnar kl 16.00 
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Det finns WC:n på starttröskelområdet (c 10 st baja-majan). 
 

Under förmiddagens kvaltävling finns det inte väderskydd på starttröskelområdet. 
 
R1 kvaltävlingens starttröskelområde har i närheten av starten och i R1/WRE 
finaltävlingens starttröskel en ”warm up-karta”/modellkarta, som man kan orientera med. 
 
Under eftermiddagens finaler har starttröskelområdet ett väderskyddstält och det finns 
dricksvatten. 
 
Eftermiddagens R1/WRE A-finaler har på starttröskelområdet en förstart 15 min före den 
egna starttiden. 
Det är förbjudet att avvika från snitslingen, omkringliggande område är tävlingsterräng. 
 
Transport av utrustning: 
 
Kvaltävlingen: 
Det finns transport av utrustning från starttröskelområdet till tävlingscentralen. 
Utrustningen kan lämnas på ett utmärkt område. OBS! Ta med en egen regntät påse för 
din utrustning. Området där utrustningen lämnas är övervakad.  
 
Finalerna:  
Från starttröskeln finns inte transport för utrustningen, men man kan lämna utrustningen 
vid gränsen till starttröskeln, på ett separat utmärkt område. OBS! Ta med en egen regntät 
påse för din utrustning. Området där utrustningen lämnas är övervakad. Tröskelgränsen 
flyttas framåt med 10 meter med 30 min mellanrum, varvid utrustning från den fria sidan 
kan avhämtas. 
 
Serier, som inte har någon starttröskel, har ingen övervakning av eller transport för 
utrustning. 
 
Sträckor till start och starttröskel och snitslingens färger:  
 
Snitslingen börjar från infopålen. Följ snitslingen, som går längs vägrenen och stigar. 
 
Sträckor:   till starttröskel start snitslingens färg 

 
Start 1:  800 m   500 m  vit (R1 kval) 
Start 2:  800 m   200 m  blå (R2 kval) 
Start 3: 700 m   500 m  vit (WRE ja M/W21 A-final) 
Start 4:  700 m  1000 m  röd-gul (R1 A-final H/D15-20) 
Start 5: ej tröskel  1800 m svart (R1 B-final H/D15-21) 
Start 6: ej tröskel  1000 m blå (R2 A- ja B-finaler) 
 
Startlistor:  
 
Startlistorna görs enligt FOF:s och specialdirektiven för FM-tävlingar. M21- och W21-
seriernas startlistor är i enlighet med IOF:s världsranking.  
 
Kvaltävlingarnas startlistor finns till påseende på nätsidorna  
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(http://kouvolansuunnistajat.fi/kilpailu/sm-keskimatka/) samt under tävlingsdagarna på 
anslagstavlan och vid starterna. Kontroller ditt emit-nummer från startlistan. Förändringar 
ska anmälas till mikko.velhontie@outlook.com. 
 
A- och B-finalernas startlistor publiceras på tävlingscentralens resultattavlor, så fort 
kvalens resultat avgjorts.   
 
A-finalernas starttider avgörs enligt kvalens resultat så, att de bästa i kvalen startar sist. 
 
B-finalernas starter genomförs i alla serier som mellantidsstarter. Startlistorna finns till 
påseende på anslagstavlan.  
 
De som inte kvalificerat sig till finalerna i M/W21-serierna, fördelas i grupper enligt 
kvalresultaten, så att det är max 60 orienterare per grupp. De bästa i första gruppen, de 
andrabästa i andra gruppen osv. 
De som inte deltagit i kvaltävlingen lottas i sista gruppens B-finalens början, förutom 
M/W21, där de som inte deltagit i kvalet, får inte heller delta i B-finalen. Antalet serier beror 
på antalet tävlanden som anmält sig till kvalen.   
 
Startmellanrummet i kvalet är 1 min, A-finalen 2 min och B-finalen 1 min.  
 
Tävlingens första starttider: 
 
Kvaltävlingens första start är kl 9.00. 
A-finalens första start är kl 12.30 och B-finalens kl 13.30.  
R2 direkta finaler utan kval - första start kl 12.30, B-finalens kl 13.30 och A-finalen kl 
14.30.       
 
Funktioner i starten: Skild schema 

 
Funktioner i mål, uppsamling av kartor  
 
Det finns målstämpling. Serierna M/W21 kommer i mål i egen fålla. Det finns tre sista 
kontroller och varje kontroll har snitsling till egen fålla.   
I mål för kvaltävlingen placerar tävlanden sin karta i seriepåsen. Retur av kartor sker efter 
finalernas sista start kl 16.00 enligt referentens anvisningar.  
 
WC, omklädning och tvättutrymmen  
 
WC:n består av 20 kemikaliska bajamajan och två separata pissoarer. Varje 
starttröskelområde har bajamajan. 
Avståndet till tvättområdet är 500m, gul snitsling. Omklädning och tvätt sker i 
terrängförhållanden, tvättutrymmen har varmt vatten. Användning av tvättmedel är 
förbjudet. Tvättvattnet är inte drickbart.  
 
Tävlingsnummer  
 
Alla tävlanden använder tävlingsnummer. Kvalen och A-finalen har separata 
tävlingsnummer. B-finalen använder kvalnumren. Finalnumren är svarta med gult botten. 

http://kouvolansuunnistajat.fi/kilpailu/sm-keskimatka/
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Nummerlapparna finns för kvaltävlingarna och A-finalen vid starttröskeln. Tävlanden 
ansvarar själv för hämtningen av numren. Egna säkerhetsnålar. Tävlingsnumren får inte 
vikas. 
H/D21-seriernas A-finalister använder nummervästar, so delas ut vid starttröskeln. 

 
Emit-hyreskort 
 
Emit-hyreskort kan lösas ut vid INFOn i tävlingscentralen (5€).  
Byte/förändring av emit i INFOn (3€)  
 
Förbjudna och farliga områden  
 
Förbjudna områden är märkta både i kartan och i terrängen.  Mindre områden med 
fågelhäcknings är inte märkta i kartan, i terrängen är de märkta med band för förbjudet 
område. 
 
Orienteringsskor 
 
Det är förbjudet att använda spikskor i tävlingen. 
 
Vätske- och första hjälpkontroller:  
 
Det finns inga vätske- eller första hjälpkontroller i terrängen. Det finns dricksvatten efter 
målgång, selfservice. I terrängen rör sig en mobil första hjälps patrull. Starterna har 
kontakt med första hjälpen. 
 
TV-sändning och GPS-tracking 
 
Seriernas M/W21 A-final sänds i TV:n och alla tävlanden bär GPS-sändare.  
Sändaren placeras i en separat väst i förstarten i start 3. Man kan inte neka att ta en 
sändare. Tar man inte en sändare, blir man utesluten från tävlingen. 
Det finns kablar och kameror i terrängen för TV-sändingen. 
 
Målets stängningstider.  
 
Efter kvalet stänger målet kl 10:45 (preliminärt). 
B- och A-finalernas mål stänger kl 18.00. 
 
Instruktioner för avbrytare  
 
Avbryter man tävlingen, ska man anmäla sig i målet. 
 
Priser, antal och tidpunkt för utdelning  
 
I FM-serien belönas tre (3) bästa med FM-medalj och hederspris, i grupp 1 de på 
placeringar 4–10 och i grupp 2 placeringar 4-6 belönas upp till (inkl.) H/D70 med FM-
plaketter.  H/D75,80 och 85-seriernas tävlanden belönas enbart med medaljer. 
I WRE-tävlingen utdelas separata pris för de tre (3) bästa/serie. Utdelningens tidpunkt 
meddelas via högtalarna. WRE-tävlingens pris delas ut skilt från FM-medaljerna. I B-
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finalerna belönas enbart seriens vinnare. Priset kan avhämtas från infon efter att 
resultaten blivit färdiga. 
 
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. Håll p-biljetten synlig i vindrutan vid 

utkörning. Parkeringen öppnar på tävlingsdagen kl 7.00. Bussar ska anmälas i förväg per 

e-post: tani.mikko@gmail.com 

 

INFO 
 
INFOn är belägen i tävlingscentralen och hjälper med bl.a. följande: 
Emit förändringar 
Uthyrning av emit 
Klagomål gällande annat än resultaten 
Hittegods 
Parkeringsavgift 
 
Första hjälp 
 
I tävlingscentralen finns första hjälp, med läkare och första hjälps grupp. Första 
hjälpsgruppen har tillgång till terrängtransporter (terränghjuling). Starterna har kontakt med 
första hjälpen. 
 
The Muksula/Lekis 
 
Det finns en Lekis på finska för små barn i tävlingscentralen. Den öppnar kl 8:15 och 
stänger kl 17:00. Förhandsanmälning till Lekis senast 24.5.18 till 
vaaranen.sari@gmail.com. 
  
Föreningstält 
 
Det är tillåtet att sätta upp tält enbart på områden märkta på Areena-kartan. 
 
Restaurang 
 
Restaurang Kansakoulu befinner sig c 500 m från Areenan. På menyn finns varm mat och 
kaffe. På Areenan finns kafeterian Suppa och korvförsäljning.  
Både kontanter och kort duger i restaurangen och kafeterian.  
 
Funktioner, som inte är tillåtna 
 
Öppen eld, grillning, campingkök samt tobaksrökning är förbjudna i tävlingscentralen och 
på parkeringsområden.  
 
Det är inte tillåtet att övernatta på parkeringsområdet och i tävlingscentralen. 
 

mailto:vaaranen.sari@gmail.com
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Försäljningsverksamhet, utdelning av reklamer i tävlingscentralen och p-platsen är 
förbjudet utan tillstånd av tävlingsledningen. Reklamer för andra orienteringstävlingar kan 
sättas upp på anslagstavlan reserverad för dem.   
 
Hittegods 
 
Hittegods kan man fråga efter per email  jukka.tani@gmail.com  eller per telefon 
0408477493. 
  
 
Funktionärer 
Tävlingsledare: Heikki Kyyrönen, 045 8600606 
Presskontakt: Eveliina Hasu, 050 3410376 
TA och IOF kontrollant: Tapani Koskela, SSL 
WRE kontrollant: Tapani Koskela, IOF 
Bankontrollant: Janne Weckman, VeVe 
Banläggare: Ossi Karvonen och Marko Uotila 
Resultatservice: Mikko Kekki (palvelutoimittaja T:mi Timo Harju) 
Starter: Jarkko Tynys och Tero Ojala 
Info: Jukka Tani 
Restaurang: Riikka Hillo 
Första hjälp: Terhi Harjula 
Referat: Petri Lindqvist 
 
Domarråd 
Ordförande: Visa Sippu, Inkeroisten Terho 
Medlem: Marttiina Joensuu, Pohjantähti 
Medlem: Samu Heiska, Vehkalahden Veikot 
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