
TÄVLINGSINBJUDAN 
 

Sydösterbottens och Österbottens orienterings landskapsstafett i Kurikka 
söndagen den 23.8.2020 

 

Landskapsstafett 

Tävlingsregler: 
Tävlingen enligt EPSU:s regler för landskapsstafett http://epsu.sporttisaitti.com/ och för övrigt enligt 
FOF:s tävlingsregler. 

Klasser: 
Herrar 6 sträckor, damer 4 sträckor.  

Tidtabell: 
Första starten sker kl. 12.00. Prisutdelning snart efter målgången. 

Karta: 
Utskriftskarta 8/2020. Storlek A4. 

 

Ungdomsstafett 

Tävlingsregler: 
Tävlingen enligt FOF:s tävlingsregler. 

Klasser: 
I ungdomsstafett alla lag är kommunala lag med tre. En lag måste innehålla minst en tjej och en 
pojke. Sträckor: D8-10RR + H / D8-10RR + H / D12TR och eskort kan inkluderas vid behov. I 
ungdomsstafett kan de yngre delta i den äldre sträckor.  

Tidtabell: 
Första starten sker kl. 10.00. Prisutdelning snart efter målgången. 

Karta: 
Utskriftskarta 8/2020. Storlek A4. 

  

http://epsu.sporttisaitti.com/


 

Vägvisning: 
Vägvisningen börjar vid Riksväg 3. Tävlingscentralens adress: Teollisuuskatu 59, 61300 Kurikka 
 
Parkering: 
Vid tävlingscentralen, maks. 300 m. Vi ber er meddela eventuella busser på förhand till: 
niko.savinainen@gmail.com 

Tävlingscentralen: 
Industriområdet Ikaria fungerar som TC med restaurang och tvättutrymmen. 
Omklädningsutrymmen på TC gårdsplan. 

Matservering:  
Vid tävlingscentralen serveras soppa till ett pris på 8 euro/person. Matbiljetter reserveras och 
betalas på förhand i samband med anmälningen. 

Anmälan: 
Anmälningar senast måndagen den 17.8.2020 kl. 24.00 med e-post mtaipalus@gmail.com eller via 
nätet: https://forms.gle/CS1P88V52EqPZhwQ8 

Deltagaravgiften 
Herrar avgift är 100 euro per lag 
Damer avgift är 70 euro per lag 
Ungdomsstafettlagens avgift 60 euro per lag 
 
Betalas i samband med anmälningen till Rasti-Kurikkas konto: FI57 4726 1020 1319 45. 

Laguppställningen: 
Laguppställningen skall anmälas på nätet i samband med anmälan. Förändringar i 
laguppställningen före lördagen 22.8.2020 kl. 12.00 via e-post, mtaipalus@gmail.com eller vie 
nätet: https://forms.gle/CCdNUtYQg9beZSeq6 

Stämplingssystem: 
EMIT-kortens nummer behöver inte meddelas på förhand. EMIT-kortet får inte användas på nytt 
under tävlingsdagen. Kort kan hyras av arrangörerna i samband med anmälningen till ett pris på 7 
euro/st. 

Funktionärer: 

Tävlingsledare: Kati Närvä 045 321 7741, kati.s.narva@gmail.com 
Banläggare: Eero Markkila, eero.markkila@hotmail.com 
Media: Niko Savinainen, 044 375 0888, niko.savinainen@gmail.com 
Kontrollant: Jari Pitkäkoski, 045 651 2970, jari.pitkakoski@gmail.com 
 

Mera  information: http://rastikurikka.net/ 

 

Välkommen till den intressanta terrängen vid Käräjävuori! 
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