Tävlingsdirektiv
Funktionärer
Tävlingsledare:
Banläggare:
Bankontrollant:

Dan Stenlund Tel. 050-5624924
Jukka Aaltonen
Pauli Korva, Kos

Jury
Jyryordförande
1 – medlem
2 – medlem

André Forsström
Sören Strandvall
Grankull Kenneth

Kronoby
Nykarleby
Pedersöre

Parkering
Parkering finns bredvid tävlingscentrum.
Terräng
Tävlingsterrängen består av gammal skog med inslag av elljusspår och många
stigar. Endel otydliga stigar finns inte på kartan. Se också banläggarens och
kontrollantens utlåtande
Karta
1:5 000, distans mellan kurvor 2m. Utskriftskarta 07/2017 med sprinttecken!
Kartan är gjord av Filip Brunell, Jon Sjöholm och Jukka Aaltonen.
Start
Finns i närheten av tävlingscentret.
1 Etapp H18 / H40 / D
2 Etapp H21
3 Etapp D
4 Etapp H16 / D18 / H50 / D40
5 Etapp H21
6 Etapp H21
Spridning på alla etapper

4,0-4,1 km
4,0-4,1 km
3,4 km
3,4 km
4,5-4,6 km
4,5-4,6 km

Deltagningsrätt
Enligt Österbottens Orienterings Rf:s direktiv.
I stafetten efterföljs den nya kommunindelningen.
Emit-kontrollappar
Emit-kontrollappar finns i lagkuvertet. Deltagaren skall skriva sitt eget emitnummer på kontrollappen.
Kontrollangivelser
Kontrollangivelserna finns bara på kartan.
Tävlingsnummer
Alla deltagare använder tävlingsnummer.
Tävlingsnummer + nålar delas ut lagvis i kuvert från Info punkten. Numren skall
returneras lagvis efter tävlingen. Lagets kartor får man mot hela lagets numror.

1-2. Etapp vit botten svart nummer
3. Etapp gul botten svart nummer
4-5. Etapp vit botten svart nummer
6. Etapp gul botten svart nummer
Modellkontroll
Modellkontrollen finns vid tävlingscentret.
Förbjudna områden
I kartan finns områden som är förbjudna. De är markerade på kartan med
förbjudet områdes tecken.
Start
Före starten sker inläsning av emit-korten. Inläsning + nollning börjar kl 12.40.
Starten sker kl 13 som masstart i vid tävlingscentrum
Växling
Vid växling har deltagaren själv ansvaret att han/hon tar den rätta kartan. Till
växlingsområdet går man via emit-nollning där tävlarens nummer och emit-kort
blir inläst i tävlingsprogrammet.
Växling + Målgång
I stafetten stämplar tävlanden växlingsstämplingen, och överlåter sin egen karta
och löper till kartställningen, och tar följande karta och ger den över bommen åt
följande etapplöpare. Efter det går tävlanden till emit-kortets avläsningsställe.
För sista sträckans löpare avgörs placeringen vid mållinjen inte vid
målstämplingen.
OBS. 5 och 6 sträckans löpare har kartbyte och passerar målområdet och tar ny
karta utan att målstämpla.
Masstart
Masstart sker efter att vinnande laget har kommit i mål enligt en tidpunkt som
meddelas ca 20 min före masstarten.
Resultat
Resultat kan man se på resultattavlan eller IF Brahes hemsida www.ifbrahe.fi
Också online-resultat finns under tävlingens gång.
De tre bästa lagen får pris
Första hjälp
Finns i tävlingscentret.
Omklädning, tvätt och WC i tävlingscentret. 2 stora tält finns också.
Simning vid Fanta-Sea ingår i anmälningsavgiften.
Kafè
Fanta-Sea har kafeteria med kaffe, läsk och enklare rätter. Arrangören har också
korvgrillning.
Hittegods
Under tävlingen från info. Efter tävlingen av Jukka Aaltonen tel 050 3575858

