
FM-STAFETT, GRUPP 2
TÄVLINGSDIREKTIV

Huvudfunktionärer
Tävlingsledare Markku Autio
Banläggare Markku Virtala, Teemu Nukki, Päivi Autio
TC Vesa Koskinen
Start Jarkko Leppimäki
Mål Timo Nurmi

Resultatservice Risto Kivinen
Resultattavla Jukka Sillanpää
Speaker Harri Koski och Janne Kempas
Prisutdelning Sari Koskinen
Info Mari Autio
VIP-gäster Ville Toikka

Pressinfo Kauko Hakala
Restaurang Jussi Salminen
Trafik och parkering Veikko Aaltonen
Säkerhet
Första hjälp Yläneen ensivaste, Sirpa Pinomäki
Barnpassning Tuire Nukki

Beskyddare Överste Eero Pyötsiä, Björneborgs Brigads 
kommendör.

Kontrollanter
Kontrollant (TA) Juhani Jetsonen, SSL
Bankontrollant Olli Mäkipää MS-52

Tävlingsjury
Ordförande Jyrki Lammila LaJy
Medlem Kalervo Mattila RasKa
Medlem Jaana Pietilä-Annala KangSK

Regler
Vid tävlingen följs Finska orienteringsförbundets (SSL) tävlingsregler och arrangörens 
direktiv. 

Tävlingsterräng

Tävlingsområdet begränsas i väster med år 2005 FIN-5 terrängen. Terrängen är 
orienteringsmässigt krävande med såväl snabblöpta bergspartier och långsamma, 
detaljrika partier. Mellan bergsområdena finns det ställvis gallrade områden med sänkt 



framkomlighet. Sikten mestadels god. 

Karta
Tävlingskartan är 6-färgad, skala 1:10 000, ekvidistans 5 m, offset-tryckt 9/2009. Kartan är 
gjord av Ari Salonen. Kartans storlek är A4S. Kartorna är i plastfodral. Kartan finns till 
påseende i start- och växlingsfållan. Kartorna samlas in av tävlanden som kommer till 
växling/mål ända till gemensamma starten, varefter kartorna kan hämtas enligt speakerns 
direktiv. Det finns ingen gammal orienteringskarta över tävlingsområdet. En karta över den 
bredvidliggande terrängen finns till påseende på anslagstavlan i TC.

Klasser, banlängder och starttider

H35 6,8 – 7,0 10.00
H40 5,4 – 5,4 10.00
H45 5,2 – 5,3 10.10
H50 4,6 – 4,7 10.10
H55 4,3 – 4,5 10.20
H60 3,8 – 3,8 10.10
H65 3,6 – 3,7 10.20
H70 2,4 – 2,5 10.20
H75 2,0 – 2,1 10.10
D35 4,3 – 4,5 10.00
D40 3,8 – 3,8 10.20
D45 3,6 – 3,7 10.00
D50 2,4 – 2,5 10.00
D55 2,4 – 2,5 10.10
D60 2,0 – 2,1 10.20
D65 2,0 – 2,1 10.00

Sträcklängderna innehåller snitsling ca. 470 meter. 

Förbjudna områden

Tävlingsterrängen får beträdas endast under tävlingsprestationen. Förbjudna områden är 
tomtmark, odlade åkrar och de på kartan märkta förbjudna områden.

Det är förbjudet att värma upp på väg 204. För uppvärmning finns reserverat ett 
åkerområde på södra sidan av TC (samtidigt P-område). Området är märkt på infokartan 
över TC. 

Licens
Till tävlingen godkänns endast de tävlande vars tävlingslicens är betald vid anmälan. 

Ändring av löpordning
Ändringar i löpordningen bör amälas senast lördagen 19.9. kl 1800 till tävlingssidornas 
anmälningsservice eller klo 1600 till FM-stafettens infopunkt vid FM-medeldistanstävlingen 
i Sastamala. Om laget vill ändra sin löpordning efter ovannämnda tidpunkter, görs det i 
info på tävlingsdagen före kl 0830 mot en avgift av 20€. Lag som inte anmäler 
löpordningen enligt givna direktiv får inte starttillstånd. Ett lag som löper i annan löpordning 
än den anmälda diskvalifieras. 



Tävlingsnummer
Alla tävlanden använder tävlingsnummer. Tävlingsnumrorna och säkerhetsnålar hämtas 
vid självservicepunkten i närheten av infot. På tävlingsnumrorna finns förutom lagets och 
sträckans nummer också en sträckkod. Kontrollera, att du tar rätt nummer. 
Säkerhetsnålarna returneras åt arrangören innan tävlanden avlägsnar sig från 
växlingsområdet. Numrorna samlas inte in. 

Modellkontroll
Vid infopålen finns en modellkontroll och en kontrollenhet för Emit-brickan. 

Stämplingssystem och hyrbrickor 

I tävlingen används Emit-stämplingsystem. Samma Emit-bricka får användas av endast en 
tävlande. Kontrollera att Emit-brickan fungerar vid modellkontrollen. Vid behov kan man 
låna Emit-brickor i info (hyra 3€). Hyrbrickorna returneras efter tävlingen till info. För en 
oreturnerad Emit-bricka debiteras 60€.  

Emit kontrollapp och kontrolldefinitioner 

Tävlanden tar Emit-brickans kontrollapp på samma ställe som tävlingsnumrorna i närheten 
av infot. På kontrollappen skall man skriva lagets nummer och sträcka. 

Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan. 

Startgrupper
Kl 10.00: H35, H40, D35, D45, D50, D65 

Kl 10.10: H45, H50, H60, H75, D55 

Kl 10.20: H55, H65, H70, D40, D60

Start
Starten sker i TC. Tävlanden bör gå till start/växling genom Emit-inläsningspunkten, där 
Emit-kortets nummer läses in i resultatsystemet och Emit-kortet nollas. Förflytta dig i tid till 
startplatsen. Startskottet skjuts med hagelgevär. De lag som tar en tjuvstart diskvalifieras. 
Från starten/växlingen är det snitslat till K-punkten. 

Växling 
Man får inte avlägsna sig från växlingsområdet före sin tävlingsprestation efter att man läst 
in Emit-brickan i resultatsystemet. Från sista kontrollen är det snitslat till växling. Tävlande 
som kommer till växling stämplar, ger sin karta åt funktionären, tar nästa etappens 
löparens karta från kartplanket och ger den åt nästa etappens löpare och förflyttar sig efter 
detta till stämpelkontrollen. Lag som tagit fel karta diskvalifieras. Tävlanden, vars karta 
någon annan har tagit, får en reservkarta av funktionären vid reservkartorna. Inget 
tidsavdrag beviljas. 

Mål 
Från sista kontrollen är det snitslat till mål. Lagets placering bestäms vid korsandet av 
mållinjen. Vid slutspurt avgörs placeringen vid behov av måldomaren. Målet stängs kl 



14.30. 

Avbrutna
Avbrutna bör anmäla sig åt målfunktionärerna. Även vid fall av att man skadat sig bör 
anmälan göras åt målfunktionärerna. 

Gemensam start
Enligt speakerns direktiv ordnas en gemensam start kl 13.00 åt de tävlanden, som inte till 
dess kommit ut i terrängen eller lagets prestation har avbrutits eller diskvalifierats. 
Växlingen stängs 10 minuter innan gemensamma starten. Följ speakerns direktiv.

Info
Infot är beläget i TC. Mari Autio, tel. 050-5414519. Pressinformatör Kauko Hakala, tel. 
0400-834085. 

Ombyte, tvätt och WC:t
Ombyte i terrängförhållanden. Tvätten ligger på skolgården på andra sidan väg 204. WC i 
TC. Dessa framgår från kartan över TC och snitslingen till dessa bekvämlighetsinrättningar 
börjar vid infopålen. Var försiktig när du korsar väg 204! 

Servicetält
Ett område är reserverat för klubbtälten. Se infokartan. 

Restaurang
I restaurangen i TC kan man köpa varm mat, kaffe, kaffebröd, korv och läsk. 

Barnpassning 
Barnpassningen är på skolgården i närheten av TC. Följ snitslingen från infopålen. 

Första hjälp
Första hjälpen finns i TC i närheten av målet. I terrängen finns en första hjälp-plats på 
kartan märkt ställe. 

Pris
Prisutdelningen efter att medaljlagen i alla klasser är klara. Följ speakerns instruktioner. 
FM-medaljerna delas ut åt alla löpare i de tre bästa lagen och därtill en klubbmedalj. 
Dessutom delas ut hederspriser åt löparna i segrarlaget. 

Lycka till i tävlingen!

Yläneen Kiri

Köyliön Lallit

Säkylän Varuskunnan Urheilijat
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