
Ekorrstigfinalen 27.6 2018 

Tävlingsdirektiv 

 

Arrangör: IF Femman 

Tävlingsledare: Niklas Enlund 

Banläggare: Susanna Finskas 

Tävl.jury: ordf.  

 

TÄVLINGSREGLER: Finska Orienteringsförbundets regler samt arrangörernas direktiv. 

VÄGVISNING: Vägvisning börjar i Vörå centrum i korsningen av Vöråvägen och skidbacksvägen. Adress 

till TC, Vöråskidcentrum, Skidbacksvägen 16. 

PARKERING: På skidcentrums parkeringsplatser 

FÖRSTA START: klockan 18:30 

TÄVLINGSKARTA: Färgutskrift, färdigställd i juli 2017. Skala 1:7 500. Ekvidistans 2,5 meter. Kartan finns 

till påseende vid starten. Tävlingskartorna är försedda med plastfodral, inga lösa kontrollangivelser finns. 

Specialtecken X finns på kartan vilket betyder en ris- eller flishög. 

KONTROLLER: En modellkontroll finns i tävlingscentralen. Kontrollera här att din Emit-tävlingsbricka 

fungerar. Om din Emit-bricka inte fungerar, besök Info för att hyra en fungerande Emit-bricka samt 

ändra Emit-nummer. Kontrollera även att emit-brickans nummer stämmer med det nummer som finns 

på startlistan.  

 

BANOR: Banlängderna och antalet kontroller framgår i tabellen nedan.  
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  KLASSER, PRELIMINÄRA BANLÄNGDER OCH ANTAL KONTROLLER 

Start 1  Gångavstånd 400 m, blåsnitsel      

Klass Banlängd Kontroller  Klass Banlängd Kontroller  

D16 4,0 km 12  H16 4,3 13  

D15 4,0 km 12  H15 4,0 12  

D14 2,8 km 9  H14 2,8 9  

D13 2,5 km 6  H13 2,5 6  

D12 2,3 km 8  H12 2,3 8  

D12TR 1,8 km 6  H12TR 1,8 km 6  

D10RR 1,63/2,42 7  H10RR 1,63/2,42 7  

D8RR 1,63/2,42 7  H8RR 1,63/2,42 7  

HDRR 1,63/2,42 7      



 

 

STÄMPLING: Elektronisk stämpling med Emit-systemet. Före start bör du kontrollera att din Emit-bricka 

fungerar och att din Emit-nummer i startlistan är riktig. Med fel Emit-nummer får du inte starta. 

Felaktigheter bör meddelas till Infon. Klass- och Emit-ändringar: 2 euro. Emit-brickor kan hyras från 

Infon för 5 euro/styck och bör returneras efter tävling. För Emit-brickor som inte returnerats faktureras 

80 euro.  

RR-banorna har en orange heldragen linje på kartan längs vilken kontrollerna finns. Den heldragna linjen 

är i terrängen utmärkt med ett vitt band och på kontrollerna är skärm och stämplingsenhet märkta med 

RR1, RR2, RR3... osv. Kontrollerna skall tas i rätt ordningsföljd. Ruttorienterare får avvika från 

snitselbandet!  

Kontrollerna är nära varandra i terrängen så kontrollera koderna noggrant och utgå ifrån att 

kontrollangivelsen har den rätta koden. 

FELSTÄMPLING: Kontrollerna ska besökas i rätt ordning. Saknad stämpling leder till diskvalificering 

förutom i RR klasseran där de ger ett tidstillägg på 10 min. 

START: Startlistor med starttider presenteras två dagar före tävlingarna på hemsidan, på 

resultattavlorna i tävlingscentralen och på startplatsen. Följ skyltningen till din startplats: 

Start 1: 400 m. Alla klasser - Blå snitsel. 

Du bör vara på plats senast fem (5) minuter före din starttid. 

Vid startplatsen finns Emit-kontrollappar på vilken du skriver din Emit-nummer. 

Kontrollangivelser är tryckta på kartan ( inga lösa kontrollangivelser ) 

STARTEN GÅR TILL SÅ HÄR: 

5 min före start kallas tävlanden till startfållan där banorna för klasserna H/D10RR och H/D12TR finns till 

påseende, klasserna H/D12 får se tävlingskartan med K-punkten inritad (inte hela banan). Funktionärer 

hjälper till vid behov.   

4 min före start nollas Emit-brickan.  

3 min före start kontrolleras starttiden och Emit-brickan.  

2 min före start får klasserna H/D10RR, H/D8RR och HDRR sin tävlingskarta och vägledning. H/D12TR-

klasserna får också sin tävlingskarta. För 12-16 års klasserna finns tävlingskartan med K-punkt till 

påseende. 

1 min före start får klasserna 12,13,14 ta sin tävlingskarta från ett ämbar märkt med klassen. 15 och 16 -

åringarna får ta sin karta i startögonblicket. 

Starten sker vid K-punkten, d.v.s. startpunkten är samma som starttriangeln på kartan. 

RR-Specialklassens följeslagare går inte via startfållan utan ansluter till orienteraren via startfållans 

utsida. 

FÖRBJUDNA OMRÅDEN: Alla gårdsplaner, vissa delar av golfbanorna  och odlade åkrar som är utmärkta 

på kartan är förbjudna områden. Kom ihåg att alla områden som är utmärkta med mörkgrönt är 

förbjudet, bla. gårdar och greenarna på golfbanan, på vissa ställen kan de vara ett band runt dem.   



MÅL: Följ snitseln från sista kontrollen till mål. Alla deltagare, också de som avbrutit, bör stämpla sig i 

mål. Den som saknar målstämpel diskvalificeras. Då du stämplat dig i mål går du vidare till 

stämplingskontroll. Du får behålla kartan efter målgång. 

RESULTAT: På resultattavlan, och online under tävlingen på Internet. 

SERVICE: I anslutning till tävlingscentralen finns dusch och WC. Här finns också servering, välkommen! 

FÖRSTA HJÄLP: Första hjälp finns i tävlingscentralen. 

PRISER: Mästerskapsmedaljer till de tre bästa i varje klass förutom klassen SpecialRR, alla får ett litet pris 

vid målgång, medaljerna delas ut av speakern, när resultaten är klara. 

Lycka till i skogen ! 

IF Femman orientersingssektion 

 

 

 


