
TÄVLINGSDIREKTIV 

IF Minkens Nationella medeldistans 14.8.2018 

Tävlingsledare: Sören Strandvall, 050-3560969 

Banläggare: Staffan Portin. 050-3284822 

Kontrollant: Dan Steanlund, IF Brahe,  

Resultatservice: Tore Brunell,  050-5246835 

Speaker: Filip Brunell. 

Tävlingscentral:  

Tävlingscentralen är belagd vid ett nybyggt daghemsområde. Arrangören önskar att man främst 

använder och rör sig på asfalterade områden. Vid TC finns servering, info, första hjälp och två 

bajamajor. Sunnistajan kauppa finns på plats. 

Parkering:  

På Oy Svarvars Trävaruhandel AB:s område. Obs inkörning från Bangatan. Portarna mot Södra 

omfartsvägen stängda. Följ vägvisningarna, se separat vägvisningskarta på hemsidan. 

Regler: I tävlingen följs SSL:s regler och arrangörens direktiv 

Tävlingsdistans: Medeldistans.  

Tävlingskarta: Utskriftskarta 1:10 000 / 1:7500 2,5 (Joachim Harald, JH Maps 2021/2022).  

Terrängbeskrivning: Området är helt nytt kartlagt nära Nykarleby centrum. Här har inte 

orienterats tidigare. Terrängen är varierande. På området finns flackt bergsområde, varierande 

ekonomiskog och uråldrig granskog allt omgivet av odlad mark. Området genomkorsas också av en 

del stigar. 

Tävlingsmaterial: Ändringar av Emit-uppgifter sker avgiftsfritt till info. Hyresbrickor (5 Eur) fås från 

info och återlämnas efter tävlingen. Borttappad hyresemitbricka debiteras med 80 euro. 

Start: Första start kl. 11:00. Till start 1) 1,3 km, start 2) 100 m. Från start 2 klasserna H/D 10 RR, 

H/D12TR, H/D12 och H/D13. Alla övriga klasser från start 1. 

Kontrollangivelser: Finns endast på kartan och Emit-kontrollapp fås vid startplatsen. Skriv din 

Emitnummer på kontrollappen. 

Motionsorientering: A=5,1 km B=3,4 km eller C=2,1 km. Anmäl dig vid infon 10 € (kort- eller 
kontant beetalning). Starten sker från start 1 varifrån kartan fås. Hyres-emit 5 € Starttid kl 11.15-



12.00.Precis som på övriga motionsorienteringar 0-stämplar du vid starten. Målet och 
målstämplingen är den samma som i tävlingsklassen. 

Startlistor: Publiceras på tävlingens hemsida http://www.minken.fi två dagar före tävlingen. 

Startlistorna finns också på anslagstavlan i TC och vid startplatserna. 

Stämpling: EMIT. Kontollera ditt Emitnummer från startlistan! Det är på tävlandens ansvar att 

använda samma Emit-bricka i tävlingen som man uppgett i samband med anmälan. Modellkontroll 

(0-stämpel) finns på TC. I tävlingsterrängen finns kontrollerna ställvis väldigt nära varandra, ATT 

KONTROLLERA KODEN är givetvis en självklarhet. 

Startförfarande:  

• 4 minuter Upprop av tävlande till start. 

• 3 minuter Tävlande nollar sitt EMIT tävlingskort 

• 2 minuter Tävlingsområdets karta finns till påseende 

• 1 minut Tävlande flyttar sig bredvid egna klassens karta 

• Start sker vid klockans signal, egna kartan får tas. Snitsling till K-punkt. 

• H/D12-14 tävlande får kartan 1 minut innan start och bekantar sig med sin bana. 

• RR-banorna får kartan och instruktioner 2 minuter innan start. 

Tävlande som är försenad till start anmäler sig till startfunktionärerna. 

Mål: Från sista kontrollen är det snitsling till mål. I tävlingen används målstämpling. Kartorna 

samlas INTE in i vid målgång. Kom ihåg visa inte åt medtävlare som ännu inte startat!  

Avbruten prestation: Tävlanden som avbryter stämplar som vanligt i mål och meddelar därefter 

målfunktionärerna att de avbrutit.  

Resultat: Online resultat under tävlingen (https://live.oriento.fi/results/2022068) samt på 

anslagstavlan i TC och efter tävlingen på tävlingens hemsida.  

Förstahjälp: Vid närheten av målet 

Servering:  Vid närheten av målet 

Tvätt: Ingen tvätt ordnas  

WC: Bajamaja wc vid TC. Ingen WC vid startplatserna.  

Prisutdelning: När resultaten blivit klara. Normal prisutdelning i junior klasserna  H/D 10-14 där 

alla får pris. I klasserna H/D 35 och äldre sker utlottning av 10 st varupriser. Lista på vinnarna finns 

på anslagstavlan. Klasserna H/D 16 – 21 får hämta priserna från info. Lista på antal priser finns på 

anslagstavlan. Priser som inte hämtats ut skickas INTE till de tävlande i efterhand 

Välkommen och lycka till!  

IF Minken Sören Strandvall 

https://live.oriento.fi/results/2022068

