
 
 
 
18.01.2018 

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSSTAFETT 28.01.2018 
 
i Nykarleby vid Stjärnhallen, adress Idrottsgränd 1-3, 66900 Nykarleby 
 
TÄVLINGSDIREKTIV 
 
Tidtabell 
8-16 Tävlingskansliet öppet 
9.30 Lagledarnas möte i Stjärnhallens Lilla Björn 
10.40 Skidstadion/Växlingsområdet stängs 
10.45 Tävlingens öppning, Kaj Kunnas 
10.45 Tävlingsspåren stängs 
11.00 Landskapsstafettens startskott Zacharias Topelius 
 
Blomsterutdelning till A- och B-seriens vinnare ca 15 min efter 
målgången 
 
15.00 Prisutdelning i Stjärnhallen 
 
Lag- och etappnumror 
Hämtas lagvis på tävlingsdagen från tävlingskansliet av lagledaren.  
Lagledaren samlar in nummervästarna av respektive lag och lämnar in 
till tävlingskansliet hela lagets nummervästar efter tävlingarna. 

 

 

 

 

 



Etapper 
Tävlingen skidas på 2,25 och 3,40 km:s spår. Spår karta och höjdprofil 
finns på hemsidan. 
Skidteknik och etapper med etappfärger: 

1.  H  10,20 km (3*3,40 km) K (röd) 

2.  D 5,65 km (3,40 km + 2,25 km) K (grön) 

3.  H-18               5,65 km (3,40 km + 2,25 km) K (gul) 

4.  H 10,20 km (3*3,40 km) K (blå) 

5.  D-16                3,40 km ( 3,40 km) F (svart) 

6.  H-16                5,65 km (3,40 km + 2,25 km) F (lila) 

7.  H 10,20 km (3*3,40 km) F (grå) 

8.  H 10,20 km (3*3,40 km) F (orange) 

Växlingen sker med handberöring på utmärkt växlingsområde, ej t.ex. 
med stavberöring. Spår karta samt övriga kartor på hemsidan: 
http://w3.kp24.fi/maakuntaviesti/ 
 
Lagledarmöte 
hålls 28.01.2018 kl. 9.30 i Stjärnhallens Lilla Björn sal. 
 
Skidtestning och uppvärmning 
på anvisade områden, i närheten av växlingsområdet. Tävlingsspåren 
stängs kl. 10.45. 
 
Tävlandens ansvar och praktiska anvisningar 

I stafetten används elektronisk tidtagningen med transpondrar som 
fästs vid vristerna. Tävlande går till start/växlingsområdet via en fålla, 
där givaren fastsättes. När tävlanden kommer till fållan visar han/hon 
tävlingsnumret till funktionären, som sätter fast givaren åt tävlanden. 
Efter detta går tävlanden till uppvärmningsområdet och stannar där 
tills den egna etappen börjar. 

Givarens fastsättning för den första etappen börjar 30 min. före 
starten. Den andra etappens tävlanden kan gå till transponder-
fastsättning först efter att starten har skett. 

Det är på tävlandens ansvar att vara i tid för fastsättning av 
transponder före den egna etappen. Efter växling/målgång avlägsnar 
sig tävlanden via en fålla, där funktionärerna tar bort givarna. 

Den tävlande använder på sin etapp den anvisade skidtekniken enligt 
reglerna och skidar rutten på rätt sätt. Teknikövervakarna registrerar 

http://w3.kp24.fi/maakuntaviesti/


eventuella brott. Juryn fattar beslut på basen av detta. 
 
Tvätt- och omklädningsutrymmen 
i Stjärnhallen. 
 
Första hjälp 
i Stjärnhallen samt patrullering i terrängen. 
 
WC 
i Stjärnhallen. Samt för de tävlande vid växlingsområdet. 
 
Tävlingskansli 
i Stjärnhallens Bellatrix sal. Matservering också vid Stjänhallen. 
Serviceansvarigas västar 
Västarna till lagens serviceansvariga kan avhämtas i samband med 
nummervästarna från tävlingskansliet lagvis. Returneras efter 
tävlingen tillsammans med lagets tävlingsnummer. 
 
Kiosker 
Korv- och kaffeförsäljning vid kiosker (4 st.) i omgivningarna runt 
tävlingsområdet. Samt mat och kaffeservering inne i Stjärnhallen. 
 
Prisutdelning 
i Stjärnhallen kl. 15.00 
 
Parkering 
Karta över tävlingscentret finns på landskapsstafettens hemsida. 
Parkeringsplatserna är utmärkta på kartan.  Köranvisningar finns på 
landskapsstafettens hemsida. Skyltning från riksåttan vid Kovjoki. 
 
Vallningsutrymmen 
Vallnings utrymmen finns i Stjärnhallen invid 
test/uppvärmningsspåren. Egna sladdar medtages. Vallningsutrymmet 
öppnas 28.01.2018 kl. 07.00. 
 
Tävlingens jury 
Ordf. Heikki Haapala 
Sekr. Susanne Kopsala 
TD Mattias Skog, 044 - 7218373 
Tävlingsledare Jan Wik, 040 - 5508493 
Landskapsstafettens arbetsgrupp 



 
Protester 
Den officiella protesttiden fastställs vid lagledarnas möte, protestavgift 
100 €. 
 
Resultat 
Resultaten finns på anslagstavla i Stjärnhallens Stora Björn sal samt 
på landskapsstafettens hemsida. 
 
Liveresultat på nätet:  
www.eqtiming.fi. Information om landskapsstafetten på hemsidan 
http://w3.kp24.fi/maakuntaviesti/  samt på facebook: 
https://www.facebook.com/maakuntaviesti2018/ 

http://www.eqtiming.fi/
http://w3.kp24.fi/maakuntaviesti/

