
 

FM-STAFETT R1 18.9.2016 
TÄVLINGSDIREKTIV 
 Funktionärer:  

Tävlingsledare: Juhani Eilola, p. +358 44 5774374 

Banläggare: Esa Kuoppala
Bankontrolant: Pertti Luuri RaJu 
Informatör: Juhani Heittola puh: +358 40 5469950
Resultatservice: Pekka Alanen ja Risto Kivinen
TD: Pauli Anttila 
Juryordförande:
Ensio Saari PoRa (puuheenjohtaja)
Alisa Tölli RaJu
Vesa Taanila Nouski 
Regler 

I tävlingen följs SSL:s grenregler och direktiv utfärdade av arangörarna. Lagen består av 
licensförsedda löpare från samma förening, av vilka en kan vara utlänning. De tävlande bör vara 
födda senast år 2002. 

Karta  

Kartan är i 6 färger, storlek A3, skala 1:10 000, ekvidistans 2,5 m, offset-trygg 9/2016. Kartan har 
framställts av Jussi Silvennoinen. Kontrolldefinitioner är tryckta på kartan och kontrollkoden finns 
också invid kontrollnumret. Åkrar där inte finns markeringar får användas. 

Modelkarta finns på växlingsområdet och fotografering av den är förbjuden. Kartorna samlas in 
fram till omstarten. Kartorna returneras från info enligt direktiv av speakern. En äldre karta över 
terrangen finns till påseende på arrangörens internetsidor samt på tälvingsdagen på infotavlan 
fram till första start.  

Anmälan och ändring av löpordnin 

Löpordningar skall meddelas senast lö 17.9.2016 kl 20.00 via IRMA. Lag, som inte meddelat 
löpordningen enligt givna direktiv erhåller inte rätt till start. Lag som löper i annan ordning än den 
meddelade, diskvalificeras. Laget kan av tvingande skäl ändra på löpordningen i info sö 18.9.2016 
före kl 9.30. Ändringsförslaget lämnas in skrifligt, och TD antingen godkänner eller förkastar 
ändringen. 

Tävlingsmaterial  

Tävlingmaterialet fås Klubbvis  från info sö från kl 8.00. Tävlingsmaterialkuvertet innehåller 
tävlingsnummer och Emit- kontrolllapp.  

Alla löper med nummer. Numret får inte vikas.egna säkerhetsnålar. På tävlingsnumret är tryckt 
lagets och etappens nummer samt streckkod. Kontrollera att du använder rätt tävlingsnummer. 
Tävlingsnumret är enligt deltagarförteckningen. Anteckna lagets nummer samt etapp på 
Emitlappen. Tävlingsnumrorna samlas inte in   



 
Utrustning  

GPS-device med display är förbjuden. Så kallade GPs-devicer utan display är tillåtna. Deras funktion
bygger på insamling av data för efteranalycer, inte som fördel under själva tävlingen. Hjälmkamera 
är tillåten under själva prestationen, men de samlas in vid växlingen och är i karantän till 
omstarten. Klädseln skall vara enligt reglerna.  

Kontroller  

Modelkontroller finns vid infopålen, och där kan man kolla Emit- brickans funktion. Det finns 
mycket kontroller i terrängen, kolla att du stämplar rätt. 

Emit-stämlingssystem samt hyrkor  

I tävlingen används Emit-stämplingssystem. Samma Emit-kort får användas en gång under 
tävlingen. Kort kan vid behov hyras från info( hyravgift 5euro). Hyrda kort returnera till info. För 
icke returnerat kort debiteras 70 €.  

Lähtö ja vaihto  

Start och växling.

H21 10:00

H20, H18, H16 ja D16 10:40

D21, D20, D18 10:50

tart och växlingsområdet finns i TC. Ingång via startporten. Tävlingsnumret och streckkoden bör 
vara obehindrat läsbara. Emit-kortet avläses och nollas. Efter inläsning till startområdet, får den 
tävlande inte avlägsna sig därinfrån före sin tävlingsprestation.  

Startporten öppnas kl 9.30 . Undvik rusning och förflytta dig i god tid till startplatsen. 

De tävlade förflyttar sig 3 min före sin start till sina platser enligt speakerns och funktionärernas 
direktiv. Kartorna ges 1,5 min före start i sluten form. Kolla att kartans nummer överensstämmer 
med din tävlingnummer. Kartan får vikas ut först efter startskottet. Lag som öppnat kartan före 
start eller som tjuvstartat diskvalificeras(videoupptagning).  

Snitzel till startpunkten (K).  

Snitzel från sista kontrollen till växling/mål. Tävlande , som kommer till växling, stämlar vid 
mållinjen, ger sin karta åt funktionären, fortsätter till kartplanket och ger kartan, som är försedd 
med laget nummer, över växlingsbommen till lagets följande stafettlöpare.därefter förflyttar han 
sig till stämplingskontrollen. 

Ett lag, som tar fel karta diskvalificeras. En tävlande, vars karta någon annan tagit, får av 
funktionärerna en ny karta från reservkartpunkten i ändan av växlingsbommen. Tidskompensation 
för avhämtning av reservkarta ges inte.  

Omstart ordnas i enlighet med SSL:s direktiv för de löpare som hunnit ut i terrängen eller vars lag 
hara avbrutit eller diskvalificerats. Växlingen stänger 10 minuter före omstarten. Följ med  
speakerns annonseringar. Växlingen stängs 10 min före omstart. Omstarten sker runt kl 14. Exact 
tid till omstarten informeras. 



 
Mål  

Snitzel från sista kontroller till målen. Lagets placering avgörs vid överskridningen av mållinjen. 
Tiden kommer från målstämplingen efter mållinjen. Ordningsföljen vid spurtstrider avgörs av 
måldomaren för de tio bästa via videon.

Avbrutna anmäler sig vid målet och går genom stämplingskontrollen. Även skadade bör 
rapporteras till målfunktionerna. Målet stängs kl 16.00.

Omklädning, tvätt och WC 

Omklädning i fältförhållanden. Tvätten på åkerområdet, varm vatten. WC-vagn finns på TC 
området. I växlingsfållan finns också WC.  

Restaurant  

I tävlingscentralen finns en tävlingsrestaurant, där det står att köpa varm soppa och cafeprodukter.

Barnpark

Barnpark finns på fältförhållanden. Änmällning behövs i förskott. Tel 045-3217741 på kvällarna kl 
18-21.

Första hjälpen  

En första hjälps grupp finns vid målet.  

Resultat  

Det finns ett flertal on-line kontroller i terrängen, vilket gör det möjligt att följa med tävlingen 
också via nätet. 

Pris  

Prisutdelnigen sker efter omstarten. FM- medaljer ges åt de tre bästa. Plaketter utdelas åt 
placerade på platserna 4-10. Prisutdelningen börjar kl 14.15.

Parkering  

Parkeringen finns på vägen. Distans 0- 1 km från tc. Ingen avgift. Man får inte ävernatta i TC eller i 
närheten av TC.

Övernattning

En mängd olika övernattnings alternativ kan kollas på webbsidorna.

TERVETULOA!

RASTI-KURIKKA RY
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