
Jakobstad – Pietarsaari

IF BRAHES NATIONELLA – TÄVLINGSDIREKTIV
Öppen nationell orienteringstävling i medeldistans i Bosund 12.6.2021.

TÄVLINGSDIREKTIV
Vid tävlingen följs SSL:s regler och arrangörens anvisningar.

FUNKTIONÄRER
Tävlingsledare: Tommy Björklund, 050-593 9175, tommy.bjorklund@multi.fi
Informatör: Tommy Joensuu, 050-564 8369, tommy.joensuu@luukku.com
Banläggare: Peter Kronholm, 050-561 6150, kronholm.peter@gmail.com
Bankontrollant: Sven-Olof Backman, IK Falken
Café: Lena Stenlund
1:a hjälp/info: Johanna Gripenberg
Parkering: Dan Stenlund
Start: Peter Johansson
Mål/resultatservice: Mattias Gripenberg, 0400-912 792, masgripenberg@hotmail.com

TÄVLINGSJURY
Ordförande: Bengt Tunis, IF Femman
Medlem: Salla Fagerudd, Paimion Rasti
Medlem: Bengt Lövsund, OK Botnia

PARKERING
Parkering längs med vägren på Björnviksvägen. Avgift 2 €, parkeringsbiljett kan köpas från Info
(reservera jämna pengar). Parkering enligt anvisningar från trafikdirigerare. Avstånd till
tävlingscentralen ca 300-500 m. Vägvisning från korsningen Norra Larsmovägen (lv 749) och
Byvägen. Avstånd till tävlingcentralen från lv 749 är ca 3,4 km. Körtid ca 7 minuter. Kör försiktigt,
vägen är krokig. Vägvisning finns på plats på tävlingsdagen från kl. 9:00. Ankomst till
tävlingscentralen endast via Norra Larsmovägen-Byvägen-Björnviksvägen. Avfärd från
tävlingscentralen sker via Björnviksvägen-Fränsviksvägen-Norra Larsmovägen.

TÄVLINGSNUMMER
Inga tävlingsnummer används vid tävlingen.

STÄMPLING
Vid tävlingen används Emit stämpling. Modellkontroll och nollstämpel finns i tävlingscentralen
nära info/Takeaway cafeterian. Emit kontroll lappar finns vid start.

Kontrollera att Emit kortets nummer är rätt i startlistan. Meddela ändringar i Emit kort nummer till
Mattias Gripenberg, e-post masgripenberg@hotmail.com eller till resultatservice vid tävlings-
centralen innan tävlingen. Den tävlande är ansvarig för att eget Emit kort fungerar och att man
använder det kort som angetts i startlistan.

Skidning – Orientering – Motion
Hiihto – Suunnistus – Kuntoilu



Låne Emit kort fås från infon. Avgift 5 €, reservera gärna jämna pengar. Efter tävlingen lämnas
lånekortet tillbaka till infon. För ej återlämnat Emit kort debiteras 60 €.

KARTA OCH KONTROLLDEFINITIONER
Tävlingskarta storlek A4 i kartplast. Ekvidistans 2,5 m. Kontrolldefinitioner finns tryckta på kartan.
Inga lösa kontrolldefinitioner. Tävlingskartans skala enligt följande:

1:5 000 H/D8RR – H/D10RR
1:7 500 från klasserna H/D50 och barnens klasser H/D12-14
1:10 000 övriga klasser

START
Första start kl. 11:00. En startplats används. Förflyttning till start sker längs med väg och stig.
Vägvisning till start från tävlingscentralen. Avstånd till start ca 300 m. Vid ankomst till start
ombeds tävlande desinficera händerna med handsprit. Startförfarande:

 4 minuter  Upprop av tävlande till start. Tävlande avlägsnar samtidigt munskydd och
placerar det i roskpåse.

 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/D 12-14 får karta 1 minut innan start
 RR-banorna får karta 2 minuter innan start.

Tävlande som är försenad till start anmäler sig till startfunktionärerna.

RR-BANOR
Rutten är utmärkt i terrängen med vitt band. Vid start fås hjälp med att hitta startpunkten på
kartan och info ges var RR-bandet börjar. För felaktig/saknad stämpling på RR-banan görs ett
tidspåslag på 10 min.

MÅL
Vid sista kontrollen finns två Emit stämplingsenheter varav den ena är märkt för RR-banorna. Båda
Emit stämplingsenheterna ger godkänd stämpling. Från sista kontrollen leder snitsling till målet.
Vid målet görs Emit stämpling varefter tidtagningen stoppas. Vid målet finns två Emit
stämplingsenheter, båda enheterna ger godkänd målstämpling.

Efter målstämpling förflyttar sig den tävlande sig framåt i målfållan i den ordning man kommit i
mål, först till handdesinficering och därefter får den tävlande munskydd som sätts på (över 12 år).
Som följande läses Emit kortets information in och stämplingarna kontrolleras.

Kartorna samlas inte in efter målgång. Arrangörerna önskar att tävlande som kommit i mål inte
visar sin karta åt tävlande som ännu inte utfört sin tävlingsprestation, enligt Fair Play principen.

Oklara stämplingar reds ut direkt efter målgång vid klagomuren och Emit kontroll lappen tas i
förvar.

KOM IHÅG 2 M SÄKERHETSAVSTÅND VID MÅLGÅNG!



AVBRUTEN PRESTATION
Tävlande som avbryter sin prestation avslutar tävlingen som normalt i mål. Om detta inte är
möjligt meddelar man så snabbt som möjligt till resultatservice om avbruten prestation innan man
lämnar tävlingscentralen.

WC OCH TVÄTT
BajaMaja WC:n finns i tävlingscentralen. Inga tvättmöjligheter eller omklädningsutrymmen finns.

TÄVLINGSCAFÈ
Vid tävlingscentralen finns en försäljningspunkt med TakeAway-princip. Vid försäljningspunkten
erbjuds kaffe, te, saft, tilltugg, semlor och grillkorv. Endast kontant betalning, reservera gärna
mynt för betalning. I tävlingscentralen finns Suunnistajan Kauppa på plats.

RESULTAT
Speakern läser upp resultat vid tävlingscentralen och resultat publiceras på IF Brahes hemsida
efter tävlingen, adress: www.ifbrahe.fi. Ingen resultattavla finns i tävlingscentralen. Mellantiderna
publiceras också på IF Brahes hemsida. Mellantider skrivs inte ut i tävlingscentralen. Vid tävlingen
används Online-resultatservice. Länk till Online-resultatservice:
https://live.oriento.fi/results/2021034

FÖRSTA HJÄLP
Första hjälp finns i tävlingscentralen.

PRISER
De tre bästa i serierna H21 och D21 premieras med S-gruppens presentkort. Presentkortens värde:

1:a plats 150 €
2:a plats 100 €
3:e plats 50 €

Alla deltagare i klasserna H/D8RR och H/D10RR premieras. Priser kan avhämtas från info efter
målgång. H/D 12-14 klassernas vinnare premieras med 10 € presentkort. H/D 16-18 klassernas
vinnare premieras med 20 € presentkort. Presentkorten kan avhämtas från infon i tävlings-
centralen när klassernas resultat är slutliga.

Bland övriga klassernas deltagare utlottas 5 st presentkort á 30 €. Vinnarnas namn publiceras på
tävlingssidan efter tävlingen. Vinnarna ombeds meddela adressuppgifter till
tommy.bjorklund@multi.fi eller till 050-593 9175.

LIVE STREAM OCH FOTOGRAFERING
Upplopp och målgång streamas live via webben. Länk till sändningen finns på tävlingssidan. Vid
tävlingen fotograferas och filmas slumpmässigt både orienterare och allmänt från tillställningen.



RÄDDNINGSPLAN OCH HÄLSOSÄKERHETSPLAN
Både räddningsplan och hälsosäkerhetsplan publiceras på tävlingssidan.

CORONA ANVISNINGAR
Vid anmälan till tävlingen förbinder sig den tävlande att följa Corona anvisningarna. Corona
anvisningarna finns publicerade på tävlingssidan.

Lycka till i terrängen!
IF Brahe rf


