Tävlingsdirektiv
FM i medeldistans 24.5.2015 Ikaalinen, Luhalahti
Tävlingsregler
I tävlingen följs IOF:s och SSL:s tävlingsregler, speacialdirektiv för FM-tävlingar och
arrangörernas direktiv.

Funktionärer
Tävlingsledare

Timo Narvinen, puh. 050 597 0691

Banläggare

Vesa Taanila (R1)
Jukka Pohjonen (R2)

Tävlingskontrollant TA Markku Joensuu KanSu
Bankontrollant
Pentti Hämäläinen KanSu
WRE kontrollant
Tapani Koskela
Media

Outi Borgenström, puh. 044 309 3377, outibo@gmail.com

Tävlingsjury

Jouni Mähönen, TP, ordförande
Johanna Asklöf, Lynx, medlem
Ilkka Saarimäki, AngA, medlem

Info
Info är öppen lördag 23.5. kl 15.00-21.00 och söndag 24.5. kl 7.00-17.30.
Emit-hyresbrickor kan hämtas från info för 5€. Parkeringsbiljetter (5€) och matbiljetter för
restaurangen säljs från info. P-biljetter också från vägen till P-platser under eftermiddagen.
Betalning med kontant.

Karta
Skala 1 : 10 000 / 1 : 7500 i klasserna H/D45-85, ekvidistans 5 m, 6 färger. Terrängarbete
och renritning Ari Anjala. Offset-tryck 5/2015. Kartan är i slutet plastfodral.
Kartans storlek A4 och 34 cm x 29,7 cm.
Modellkartan är på seende i starten.
Kartorna tas bort efter kvalet tills kl 10.00, efter vilket de kan hämtas i närheten av målet.
Efter direkta finaler (D35-85 och H75-85) och B-finaler kartorna samlas i målet till
klubbpåsar och delas ut kl. 14.30. I A-finaler tas kartorna inte bort.

Kontrolldefinioter
Det finns lösa kontrolldefinioter för alla klasser i både kvalet och finaler.
Kontrolldefinioterna tas i startfållan 4 minuter före starttid. Det finns inget material för
fästning. Kontrolldefinioterna är inte tryckt på kartan.

Tävlingsterrängen
Både kval- och finalterrängen består av mycket detaljrika backar och gamla granskogar.
Max höjdskillnad 70 m.

Förbjudna områden
Förbjudna områden är markerad på kartan med violet (täcken för förbjudet område).

Tävlingsnummer
I kvaltävlingar och A-finaler finns tävlingsnummer i förstarten. Tävlarna, som inte deltar I
kvalet, men vill delta I B-finalet får sina tävlingsnummer fån info efter kl 11.00.
I B-finaler används samma nummer som i kvalet.
I H/D21-klasserna startordning för B-finaler består av kvalet och B-finalister löper i omvänd
ordning.
Från H21 kvalklasserna de 50 först kvalifiserade löper i H21 B1, de nästa 50 i H21 B2 osv.
Från D21 kvalklasserna de 51 först kvalifiserade löper i D21 B1, de nästa 51 i D21 B2 och
resten i D21 B3.
Tävlingsnummer finns inne i starttröskeln klassvis i pärmar, varifrån man tar det egna
numret. Egna säkerhetsnålar!
Tävlingsnumret skall användas under tävlingen. Numret ska fästas på bröstet och man får
inte vika det.

Starttröskel
I tävlingen används starttröskel i alla kvaltävlingar och alla finaler, också i de så kallade
direkta finaler. Endast de tävlare som har kommit till starttröskel i tid kan delta i tävlingen.
Från starttröskel får man gå ut endast till sin egen tävlingsbana. Mobiltelefoner eller andra
elektroniska medel får man inte ta till starttröskel. Försörjare eller andra som inte tävlar
själv får inte komma in till området efter starttröskeln.
Vid starttröskeln finns det startnummer och Emit-kontrollappar, som måste användas.
Det finns toaletter där också (i kvalet nära själva starten).
Från kvaltävlingarnas start och från finalernas starttröskel arrangeras transport för klädsel.
Använd din egen väska (eller liknande) och lämna den till den enhet, som har din starttid!
Från TC kan väskorna hämtas från platsen markerad i arena kartan.
Efter starttröskeln har stängt tas startnumren bort.

Starttröskeln stängs:
Kvalar:
R1: 10.00
R2: 09.30

Finaler:
R1: 14.00
R2: 14.30
R2 direkta finaler: 11.00

Distans till start och starttröskel:

Start 1:
Start 2:
Start 3:
Start 4:

till starttröskel
1,2 km
1,2 km
1,5 km
1,0 km

till start
2,5 km
2,5 km
2,3 km
1,4 km

Tävlingsklasser, distanser, A-finalplatser, controller och startplatser:
kan hittas i tabellen i finska tävlingsdirektiv (kilpailuohjeet):
http://www.iknv.fi/sm2015/kilpailuohjeet

Starttider:
Starttider kan hittas i tävlingscentrum, vid starttröskel, i starten och i internet
www.iknv.fi/sm.2015
Var så god och kontrollera din Emit-nummer från startlistan! Om det finns några ändringar,
sänd direkt till heikki.t.laine@live.com
Startordningen i A-finaler och H/D21 B-finaler beror på kvaltävlingens resultat: starttider i
finaler i omvänd ordning. Startlistor är på seende i TC på resultattavlan strax efter
kvalresultaten är klara.
Starlistorna för finaler finns också i startplatser.
Startintervall i kvaltävlingarna är 1 min, i A-finaler 2 min och i B-finaler 1 min.

Undervisningar
Undervisningar till start börjar från infopålen. Det är obligatoriskt att följa snitseln till
starten.
Hur starten fungerar:
Startiden meddelas varje minut.
5 min för start: ta din egen plats i starfållan
4 min för start: kontroll efter startnummer, ta din egen kontrolldefinition
3 min för start: Emit-brickan nollas
2 min för start: tävlingskartan är på seende
1 min för start: gå till rätt hink med kartor, markerad med din klass. Man får ta kartan vid
startögonblicket!
Du har ansvar på att ta din egen karta.

Modellkontroll och kontrollering av Emit-brickan
Modellkontroll och kontrollering av Emit-brickan finns vid infopålen. Tävlanden ansvarar
själv att Emit-brickan fungerar och att numret är rätt.
Det finns många kontroller närä varanda: kontrollera kodnumret!
Om en tävlande använder en annan Emit-bricka än står i startlistan, kan han/hon
diskvalificeras (direktiv 11.518). Ändringar om Emit-nummer måste göras på klagomuren
före starten, numret kan inte ändras i starten.
Hyresbrickorna hämtas från info och måste lämnas där efter tävlingen. Det debiteras 70€
för en oreturnerad hyresbricka.

Orienteringsskor
Spiksskor får inte användas.

Dricksplatser
Det finns inte dricksplatser i terrängen. Efter målgång självservice!

Mellantider
I alla A-finalbanor finns det mellankontroller i terrängen.

Mål och avbrutna
Alla följer snitslingen från sista kontrollen till mål. Man måste stämpla vid mållinjen.
Efter det fortsätter tävlanden till stämplingskontrollen. Avbrutna måste anmäla sig i mål.
Om det finns några skadade, måste anmälan till mål göras.
Målet för kvaltävlingen stängs kl 11.40 och för finaler kl 17.00.

Klagomur
Oklara fall behandlas vid klagomuren.

GPS
Alla A-finallöpare i H/D21 använder gps. Från starttröskel får tävlanden gps-västen och
själva gps-apparaten från startfållan. Gps-routerna kan följas på screentavlan i TC.

Omklädning och tvätt
Ingen speciell plats för omklädning. Tvätt finns i TC, varmt vatten, tvättsmedel får inte
användas. Toaletter i TC, kvalstarter och finalens starttröskel.

Första hjälp
Det finns ett första hjälp-tält i TC och två första hjälp punkter i terrängen markerade på
kartan.

Resultater
Resultater publiceras på resultattavlan och efter tävlingen på arrangörernas hemsida.

Priser
I A-finaler de tre bästa får FM-medaljer och hederspriser. I klasserna H/D15-21 plaketter
delas ut åt de 4-10 bästa och i klasserna H/D35-70 åt de 4-6 bästa.
Vinnarna av B-finaler får pris: de får hämta priset från info.
Prisutdelning för direkta finaler omkring kl. 13.30.
Prisutdelning för A-finaler omkring kl. 16.20.

Parkering
Parkering på åkrar, väg till TC 200- 600 m. Det är möjligt att alla åkrar inte kan användas
och vägparkering måste användas i stället: information på hemsidan!
Man kan inte övernatta sig i P-platserna. Parkeringen öppnas kl 6 på tävlingsmorgonen.
Parkeringsavgiften 5 €, betalning i info eller på väg till parkering på eftermiddagen.
Sätt P-lappan väl synligt på vindrutan.

Barnpassning
Barnpassning finns i TC.

Infromation
Tävlingsledare
Media

Timo Narvinen
Outi Borgenström

tel. 050 597 0691 timo.narvinen(at)iknv.fi
tel. 044 309 3377 outibo(at)iknv.fi

Klubbtält
Tältpaltser är markerade på arenakartan.

Restaurang och kafe
Det finns varm mat i restaurangen, en kafe, korv- och plättförsäljning i TC. Betalning med
kontant.

Hittegods
Hittegods kan hämtas under tävlingen från info och frågas efter tävlingen från
tuija.ukkonen(at)iknv.fi.

LYCKA TILL I TÄVLINGEN!
Ikaalisten Nouseva-Voima

