Preliminära tävlingsdirektiv
Slutliga tävlingsdirektiv finns till påseende på resultattavlan och i karantänområdet
Tävlingsregler
I tävlingen följs SSL:s regler och av arrangören givna direktiv
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Vägvisning och parkering
VM- och EM-granskning: Språkbadsskolan ( f.d Pursisalmen koulu ) Ebba Brahe Esplanden 15.
Granskningsklassernas samling senast kl. 18:45. Vid skolan finns inneutrymmen och den fungerar
som karantänområde, varifrån också tävlingsmaterialet för granskningsklasserna utdelas.
Centralidrottsplan är förbjudet område före tävlingsprestationen. Avstånd till Centralplan ca 1 km.
Transport av utrustning ordnad. Flyttning av bilar antingen av servicepersonal eller efter tävlingen.
Öppna ÖID: Tävlingscentral är Jakobstads Centralplan, Pinnonäsgatan 19, 68600 Jakobstad
Parkering
Vid Språkbadsskolan eller Centralplan
Startlistor
Publiceras på tävlingens hemsida
Karantänområde: Obs! All förbindelse från karantänområdet är på alla sätt förbjudet efter kl.
18:45. Användning av telefon och övrig nätutrustning är förbjuden inom karantänområdet och
tävlande som bryter mot förbudet diskvalificeras.
Förstart
Granskningsklasserna: Språkbadsskolan varifrån avstånd till start 500 m. Tävlandena kallas till förstart
10 min före egen start och förflyttar sig sedan till starten.
Öppna ÖID:Centralidrottsplanens port varifrån avstånd till start 1 700 m och start 2 800 m. De
tävlande kallas till förstart 15 min före egen start och förflyttar sig sedan till starten
Snitsling till start
Framgår från infotavlan

Tävlingsområdet
Beroende på vägval går 80-85 % på hårt underlag ( asfalt eller grus) och i övrigt på gräs
Tävlingskarta
Sprintkarta 4/2016 (Maps by Lennartti/Filip Brunell). Skala 1:4000, ekvidistans 2 m. Kartan utskriven
av Mapline. Kartan insatt i plastfodral
Skor och klädsel
Tävlingsklädsel enligt SSL:s regler. Användning av spikskor förbjudet , rekommendation löpskor eller
dubbfria orienteringsskor
Tävlingsnumror
Alla tävlande använder tävlingsnumror. Granskningsklasserna får sina numror vid karantänområdet
vid Språkbadsskolan (skall uttas före kl. 18:45 , därefter borttages numrorna ). Övriga klasser
hämtar sina numror som självbetjäning vid Centralplan.
Emit-stämplingssystem
Eventuella ändringar skall meddelas i god tid till tävlingskansliet före star. Användande av felaktig
Emit-bricka kan leda till diskvalificering så kontrollera att Emit- brickans nummer överenstämmer
med startlistan. Emit-ändringar meddelas per email: jouni.aaltonen@iki.fi
Kantrolldefinitioner och Emit-kontrollapp
Lösa kontrolldefinitioner och Emit-kontrollappar finns vid starten. Inga kontrolldefinitioner tryckta på
kartan.
Gatuövergångar under tävlingen
Obligatoriska övergångar märkta på kartan med förbudstecken enligt nedanstående bild

Övergångarna märkta med oranga vägmärken mellan vilka man
skall passera. Bryter man mot detta direktiv kan det leda till
diskvalificering.
Förbjudna områden
I direktiven för sprintorientering förbjudna områden finns
avbildade i bifogade bild. Övervakning finns på området och
orienterare som beträder förbjudna områden diskvalificeras.

Förbjudna områden-speciella observationer
-Några stängsel är på tävlingskartan ritade som icke överhoppbara fast man i verkligheten kan hoppa
över dem men detta leder till att tävlanden uteslutes ur tävlingen.
-En del av de förbjudna häckarna och blombänkarna är pga våren ännu låga / glesa och kan vara
svåra att upptäcka och därför har snitselband använts för att förstärka deras upptäckt. Observera
också områdena med oliv- och mörkgröna förbudstecken som ännu kan vara svåra att uppfatta i
terrängen.
Övriga saker att observera
-

I tävlingsområdet rörs bilar, cyklar och människor som vanligt under tävlingens gång
Observera trafiken och iakta stor varsamhet under din tävlingsprestation
Då vi rör oss i centrum av staden finns parkerade bilar på gator och parkeringsplatser och
fastän detta kan hindra framfarten hör det ändå till sprintens egenskaper

Mål
Sista kontrollen gemensam för alla. Snitsling från sista kontrollen till mål. På mål-linjen görs
målstämpling. Kartan samlas in tills sista starten skett.
Uppvärmning och nedjoggning
Granskningsklasserna: Norr om karantänområdet finns en 1,5 km lång spånbana
Öppna ÖID: På väg till starten
Nedjoggning: Efter målgång förbjudet att röra sig mot startplatserna eller karantänområdet innan
sista starten skett ( ca 20
Avbrutna
Avbrutna tävlanden skall anmäla sig till målet
Omklädning , WC och tvätt
WC: finns vid Centrakplanen och Språkbadsskolan samt omklädning. Dusch finns under läktaren vid
Centralplan. Obs! Inga WC:n finns vid startplatserna
Första hjälp
Vid tävlingscentralen
Barnpassning
Ingen barnpassning arrangerad
On-Line
Priser

