
Tävlingsdirektiv  

 

 

Tävlingsregler 
 

I tävlingen följs IOF:s och SSL:s tävlingsregler, specialdirektiv för FM-tävlingar och 
arrangörernas direktiv.  I H/D21- klasserna är tävlingen WRE-tävling, där världsrankingpoänger 
räknas i alla finalklasserna, både i A-finalen och i alla B-finalklasserna. 
 

Funktionärer 
 

Tävlingsledare  Hannu Myllärinen 0400 682 400 
Banläggare   Reijo Mattinen (finalerna) 
    Mika Pentikäinen (kvalen) 
 

Tävlingskontrollant, TA Kristian Liljeström, ORa 
Bankontrollant  Tapio Peippo, SK Vuoksi 
WREkontrollant  Unto Kanerva 
 

Informatör   Mika Luukkonen 0500 859 583,        
    mika.luukkonen@lappeenranta.fi 
 

Tävlingsjury   Hannu-Pekka Pukema, RR, ordf.     
Kirsi Kiiskinen, AR, medlem  

    Jere Pajunen, KR, medlem 
 

 

Info 
 

Infon är öppen fre kl. 18-21 och lö kl. 7.00 – 17.30. Emit-bricka kan hyras i Infon  
för 5 €. Parkeringen betalas i Infon (pris 5 €). 
I tävlingscentrum kan betalning endast göras med kontanter.  
 

Karta 
 

Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m, tryckt i 6 färger. Terrängarbete och renritning har gjorts av 
Markku Pietikäinen. 
Kartan är tryckt i offsettryck 5/2014. Kartan är i slutet plastfodral. Kartans storlek är A4 både i 
kvalet och i finalerna. 
Kartan finns till påseende i starten.  
Kartorna tas inte bort i målet efter kvalet eller A-finalen. I B-finalen tas kartorna bort klassvis och 
delas ut kl. 14.25. 
 

Kontrollangivelser 
 

I kvalet är kontrollangivelserna bara tryckta på kartan.  
På begäran av cheftränaren har tävlingskontrollanten bestämt att det också finns lösa 
kontrollangivelser i kvalet i klasserna H/D21. Man får de lösa kontrollangivelserna i starten 1 
min innan start. Kontrollangivelserna finns bredvid ämbaren med kartor. 
I A- och B-finalerna finns det bara lösa kontrollangivelser. I finalerna får man de lösa 
kontrollangivelserna i starten 3 min innan start. I starten finns inget material avsätt för att fästa 
kontrollangivelserna.  
 

 

mailto:mika.luukkonen@lappeenranta.fi


Tävlingsterrängen 
 
Tävlingsterrängen är olika för kvalet och finalerna. Båda terrängerna innehåller detaljerat 
bergsområde samt terräng med gammal ödemarks granskog. I kvalets terräng har man under 
våren gjort mycket gallringshyggen, som till sin del gör framfarten lite långsammare.  Spår av 
gallringhyggen är inte markerade på kartan, så är kartan lättare att läsa.  
I finalterrängen finns det lite träd som stormen har fällt och som man inte har tagit bort från 
skogen. Höjdskillnaden är som mest 30 m. En vecka innan loppet var träsken på grund av 
häftiga regn mycket vattniga. 
 
Förbjudna områden  
 

Skilda förbjudna områden finns det inte i tävlingen. På kartan utmärkta tomtmarker och odlade 
åkrar får inte användas som rutter. Den väg som går igenom tävlingscentrum får inte av 
säkerhetsskäl användas på väg till start. Orrebona är märkta i terrängen med ett gult band. 
 

Tävlingsnummer 
 
I kvalet och i A-finalerna finns tävlingsnumren i förstarten.  Tävlarna, som inte deltar i kvalet, 
men vill deltaga i B-finalen, får sitt nummer från informationen klockan 11:00. 
I kvalet visar de två sista numren starttidens minuter, med början från 10:01. T.ex. med numret 
1101 tävlar en orienterare som startar kl. 10:01, med numret 1102 en som startar kl. 10:02 o.s.v.  
I B-finalerna använder man samma nummer som i kvalet och startordningen bildas enligt 
resultaten i kvalet. I H/D 21 klasserna springer de 10 första som inte kom med till final i varje 
kvalgrupp i H/D 21 B1, följande 10 som inte kom till final i H/D 21 B2 o.s.v. I ungdomsklasserna 
(H/D 15-20) springer de som inte kom till final i omvänd startordning.  
I ungdomsklasserna kan den som inte sprungit kvalet springa i B-finalen men man måste då 
anmäla sig till Infon innan kl. 11:00.  
 

Numren finns klassvis i pärmar vid starttröskeln, varifrån det egna numret tas. Om någon tar av 
misstag fel nummer, ska man returnera det åt en funktionär. 
Bredvid numren finns säkerhetsnålar.  
Tävlingsnumret ska användas under tävlingen. Numret ska fästas på bröstet och man får inte 
vika det.  
 

Starttider 
 

Kvalets startlistor bildas enligt läget på SSL:s www-ranking den 31.12.2013 och de finns på 
tävlingens hemsida, på tävlingens anslagstavla och i starten.  
Finalens startlistor bildas enligt resultaten i kvalet och de finns på tävlingens anslagstavla direkt 
när resultaten i kvalet är klart.  
 

Starttröskel och starten  
 

I kvalet och i A-finalen används starttröskel. Det är 0,8 km till kvalets starttröskel från infopålen 
och därifrån 0,1 - 0,3 km till starten. Starttröskeln stängs kl. 10:20 och då tas tävlingsnumren 
bort. 
Till A-finalens starttröskel är det 1,4 km och därifrån 0,1 km till starten. Starttröskeln stängs kl. 
14:30. I B-finalen används inte starttröskel. Det är 0,3 km till starten i B-finalen. 
 
Första starten är i kvalet den 24.5 kl. 10:01, i B-finalen kl. 13:01 och i A-finalen kl. 14:01. 
Finalens starttid fastställs ännu via speakern och resultattavlan.  
Startintervallet är 1 min i kvalet, 2 min i A-finalen och 1 min i B-finalen.  
 



Vid starttröskeln finns tävlingsnumren, säkerhetsnålar och EMIT-kontrollappar. Man måste 
använda EMIT-kontrollappar under tävlingen.   
WC (6 platser) finns vid starttröskeln. Vid starttröskeln finns dricksvatten. 
 

Från kvalets och A-finalens starttröskel har det ordnats klädtransport till målet.  
Använd egen väska (eller dylikt) för kläderna och sätt väskan i den släpkärran som motsvarar 
din starttid (10:01-10:15, 10:16 – 10:30 o.s.v.). Kläderna finns att nå nära Infon.  
I kvalet finns det två startplatser start 1: männen och start 2: damerna.  
A- och B-finalerna har båda egna startplatser. Till starten går det en vit/gul snitsling som börjar 
från infopålen och som man måste följa till starten. Bara de tävlande som har anlänt till 
starttröskeln i tid kan delta i tävlingen.   
Man får inte avlägsna sig från starttröskeln till tävlingscentrum. Telefoner eller andra 
elektroniska apparater får inte föras till starttröskeln. Bara tävlande får komma till starttröskeln. 
 

Så här går starten till:  
 

I kvalet och i B-finalen ropar man starttiden med en minuts mellanrum. I A-finalen ropas 
starttiden och tävlanrens släktnamn upp.   
5 minuter innan start kontrolleras tävlingsnumret 
4 minuter innan start nollas EMIT-brickan  
3 minuter innan start får man ta de lösa kontrollangivelserna (bara finalerna) 
2 minuter innan start finns modellkarta till påseende  
1 minut innan start går man fram till det ämbar med kartor som är märkt med sin klass  
Kartan får tas vid startögonblicket. Tävlande ansvarar själv för att ta rätt karta.  
 

I kvalet är det 90 m till K-punkten från start 1 och 160 m från start 2. I B-finalen 80 m och i A-
finalen 80 m. 
 

Uppvärmning 
 

I A-finalen är det möjligt att värma upp med karta. Det finns 4 kontroller på kartan. Kartan fås vid 
starttröskeln dit den också ska återlämnas.  
 

Det är förbjudet att röra sig till fots på vägen som går igenom tävlingscentrum (förutom inom 
tävlingscentrum). 
 

  



Klasser, banlängder och kontroller 
 

Kvalet 
  

Klass Banlängd Kontroller  Klass Banlängd Kontroller 

H21 K1 4.04 12  D21 K1 3.67 11 

H21 K2 4.03 12  D21 K2 3.63 11 

H21 K3 4.05 12  D 20 K1 2.89 9 

H21 K4 4.08 12  D 20 K2 2.89 10 

H20 K1 3.70 11  D 18 K1 2.76 8 

H20 K2 3.70 11  D 17 K1 2.65 8 

H18 K1 3.43 10  D 16 K1 2.40 8 

H 17 K1 3.29 10  D 16 K2 2.46 8 

H 17 K2 3.41 10  D 15 K1 2.21 7 

H 16 K 1 2.90 9  D 15 K2 2.22 7 

H 16 K2 2.93 9  D 15 K3 2.21 7 

H 15 K 1 2.76 9     

H 15 K 2 2.76 9     

 

B-Final 
 

Klass Banländ Kontroller  Klass Banländ Kontroller 

H 21 B 1 5.14 13  D 21 B 1 4.00 11 

H 21 B 2 5.08 13  D 21 B 2 4.00 11 

H 21 B 3 5.09 13  D 20 B 3.12 10 

H 21 B 4 5.05 13  D 18 B 2.88 9 

H 20 B 4.15 10  D 17 B 2.38 9 

H 18 B 3.83 10  D 16 B 2.06 7 

H 17 B 3.50 9  D 15 B 1.97 7 

H 16 B 2.93 10     

H 15 B 2.29 9     

 

A-final 
 

Klass Banländ Kontroller  Klass Banländ Kontroller 

H 21  5.81 20  D 21  4.39 16 

H 20  4.54 14  D 20  3.42 12 

H 18  4.09 12  D 18  3.02 10 

H 17  3.91 12  D 17  2.74 10 

H 16  3.32 11  D 16  2.15 9 

H 15  2.94 10  D 15  2.03 8 

 



 

Modellkontroll och kontroll av Emit-brickan 
 

Modellkontrollen finns vid infopålen och där finns det möjlighet att kontrollera Emit-brickan. 
Tävlaren är själv ansvarig för att kontrollera Emit-brickans nummer och att den fungerar.  
Det finns kontroller nära varandra i terrängen. Kontrollera alltid koden.  
Tävlingsarrangörerna kontrollerar inte Emit-brickans nummer i starten, men nog att brickan 
fungerar. Med en bricka som inte fungerar får man inte starta.  
Om den tävlande använder en annan Emit-bricka än den som anmälts åt arrangörerna, kommer 
det att leda till diskvalificering (lajisääntö 11.518).  
 

Förändringar beträffande Emit-brickan ska göras i Info innan tävlingen, senast 30 min innan 
start. Emit-brickans nummer kan inte ändras i starten.  
 

Emit-bricka kan hyras i Infon (5 €/Emit-bricka, betalas kontant). Brickan ska returneras till Infon. 
För oreturnerad Emit-bricka faktureras 70 €. 
 
Orienteringsskor  
 
Man får inte använda spikskor under tävlingen.  
 

Vätskekontroll 
 
Det finns inga vätskekontroller i terrängen. I målet finns det vatten och saft att få som 
självbetjäning.  
 
Mellantider 
 
I A-finalen fås mellantider i klasserna H21 och D21. Dessa klasser har därtill också en 
publikkontroll i tävlingscentrum.   
 
Mål och avbrutna tävlande  
 
Snitsling från sista kontrollen till mål. I målet används målstämpling. Efter det förflyttar sig den 
tävlande till kontroll av stämplingen. De som avbryter tävlingen måste anmäla sig i målet. Också 
de som måste avbryta p.g.a. skada, ska anmäla sig till målfunktionärerna.  
Kvalets mål stängs kl. 12:00 och finalens kl. 17:00.  
 
Klagomur 
 
Oklarheter gällande tävlingen reds ut vid klagomuren.  
 

Omklädning, tvätt och WC  
 

Omklädning och tvätt sker utomhus i tävlingscentrum. Toaletter finns i tävlingscentrum och vid 
starttröskeln där det finns en vagn med 6 platser. 
 
Första hjälp 
 

Första hjälp finns i tävlingscentrum direkt efter målgång. I A- och B-finalernas terräng finns det 
en första hjälpplats som är utmärkt på kartan.    
 

 
 



Resultat 
 
Resultaten kommer upp på resultattavlan vartefter de blir klara. Resultaten och mellantiderna 
kommer att sättas på nätet efter finalerna.   
 

Priser  
 

I A-finalen belönas de tre bästa med medalj och hederspris. Placeringarna 4-10 belönas med 
plaket. Prisen delas ut med en början ca kl. 16:20 enligt direktiv från speakern i följande 
ordning: D15, H15, D16, H16, D17, H17, D18, H18, D20, H20, D21 och H21. B-finalernas 
vinnare kan söka sitt pris från Info.  
 

Parkering 
 
Parkering sker på åkrar i närheten av tävlingscentrum. Gångavstånd 200-400 m. Man kan inte 
övernatta på parkeringsområdet. Parkeringsavgiften är 5 €/bil.  
Bussar med över 12 personer behöver inte betala. Parkeringsbiljetter köps från P-
biljetternas försäljningspunkt i Info och de sätts i bilens fönster på ett synligt ställe.  
Parkeringsövervakarna granskar biljetten när man avlägsnar sig och tar en förhöjd avgift om 
man inte har biljett.  
 
Barnskötsel 
 
Barnskötsel finns i tävlingscentrum. Man måste anmäla sig senast ti 20.5. till adressen   
info@joutsenonkullervo.fi. Meddela samtidigt barnens namn, antal och ålder.  
 
Information 
 
Tävlingsledare Hannu Myllärinen tel 0400 682 400 eller informatör Mika Luukkonen 0500 
859 583 
 

Klubbtält 
 
Man får bara sätta upp klubbtält på de platser som är anvisade för klubbtält på kartan över 
tävlingscentrum.    
 

 
Servering 
 
I tävlingscentrum finns restaurang med försäljning av mat och annat smått och gått. 
Kontantbetalning. 
 

Hittegods 
 
Hittegods finns att hämta under tävlingen från Info samt efter tävlingen av informatören tel   
0500 859 583 eller tävlingsledaren tel 0400 682 400 
 

 

LYCKA TILL! 
 

   JOUTSENON KULLERVO 100 ÅR (1914 -2014) 


