TÄVLINGSDIREKTIV öppen ÖIDM stafett 30.7 2022
Tävlingsledare: Eva-Lotte Myrskog 050-3035744
Banläggare: Kenneth Grankull, Jaana Grankull (juniorbanor)
Kontrollant: Måns Åkerblom, GIF
Tävlingsjury: Ordförande: Rosmarie Finne, Solf IK
Medlemmar: Tommy Joensuu Brahe, Håkan Björklund Falken
Karta: 1:10000 i alla klasser. Kartan i plastfodral.
Start: första start kl 11.00 Start på TC.
Vägvisning: från Flygfältsvägen till Fallvägen 1, 68500 Kronoby
Parkering: längs väg, 300m- ca 1000m till TC. Ingen avgift.
Meddela på förhand om bussparkering till tävlingsledaren.
Kontrollerna: Modellkontroll finns i TC.
Stämpling: Emit-stämpling, växlings- och målstämpling gäller.
Låne-emit 5€. Den som avbryter tävlingen stämplar in vid mål.
Kontrollerna ska stämplas i rätt nummerföljd. Kontrollera koderna noga,
eftersom kontrollerna kan vara nära varandra!
På RR-banan finns en heldragen linje längs vilken kontrollerna finns. I
terrängen är denna linje ett vitt band. Bandet börjar vid startområdet. Det
är tillåtet att avvika från bandet. Kontrollskärmarna är märkta med RR1,
RR2, RR3 osv. Kontrollerna ska stämplas i rätt nummerföljd.
Kartangivelser: endast tryckta på kartan, inga lösa kartangivelser.
Tävlingsmaterial: Alla klasser använder tävlingsnummer.
Tävlingsmaterialet (tävlingsnummer, emit-kontrollapp) finns i Info
fördelat föreningsvis. Tävlingsnummer fästs med egna säkerhetsnålar.
Tävlingsnumror behöver inte returneras vid målgång.
Tävlingsnummer:
Sträcka 1: svart nummer
Sträcka 2: grön nummer
Sträcka 3: röd nummer
Start och växling: Start-och växlingsområdet öppnas kl 10.30. Emitkortet
nollas vid incheckningen. Förflytta dig till start- eller växlingsområdet i
god tid. Samma emitkort kan användas bara en gång och på en sträcka i

tävlingen. Efter kontroll av emitkortet nollas kortet. Varje sträcka utgår
från K-punkten. Följ bandet till K på RR-bana.
Starttider enligt tävlingsklass:
Kl 11.00 startar klasserna: H21, D40, H13-16, D70
Kl 11.10 startar klasserna: D21, H50, D50, D13-16, HD12
Kl 11.20 startar klasserna: H40, H70, HD10RR
Instruktioner för den första sträckans löpare: Vid inläsningen kommer
löparen till området för uppvärmning och start. Första sträckans löpare till
start enligt given tidtabell. Den tävlande placerar sig invid sin egen karta.
Det är på den tävlandes ansvar att kolla att man har fått rätt karta. Tävlande
får öppna kartan först efter startsignalen. Klasserna HD10RR och HD12
får öppna sin karta 1 min före start enligt instruktion av funktionär.
Sista kontrollen: Sista kontrollen är samma för alla tävlanden. Den sista
kontrollen kan ha flera stämpelenheter, den ena är märkt med RR och de
övriga med nummer. Du kan stämpla på vilken som helst av dessa.
Sträckan mellan sista kontrollen och mål är snitslad, snitslingen måste
följas. Stämpling sker vid växling/målgång.
Växling: Tiden för tävlande som kommer till växling fås vid
växlingsstämpling som är samma som målstämpling. Tävlande tar nästa
löpares karta från kartställningen och skickar iväg sin lagkompis.
Efter växling: Den tävlande förflyttar sig till emit-avläsningen. Oklara
stämplingar reds ut vid klagomuren. Efter avläsningen sätter man kartan i
den egna föreningens påse. Hyrda emitkort lämnas in efter målgång till
Info. För icke-returnerade emitkort uppbärs en avgift på 90€.
Mål: Tävlande som kommer i mål använder sig av målfållan. Måldomare
avgör vid behov ordningsföljden vid målgång. Målstämplingen görs
omedelbart vid mål. Tävlande fortsätter till emit-avläsningen. Efter
avläsningen sätts kartan i den egna föreningens påse. Målet stängs kl
15.30.
Samstart: Vid behov ordnas samstart. Normal växling upphör 10 minuter
före samstarten. Speaker informerar om samstartens tidpunkt.
Returnering av kartor: Kartorna kan hämtas föreningsvis efter
samstarten,. Speaker informerar.
Resultat: Speaker läser upp resultat som även sätts upp på resultattavlan
på TC. Resultaten publiceras på Kronans hemsida efter tävlingen.

Priser: ÖIDM-medaljer till de tre bästa lagen i alla mästerskapsklasser.
Alla deltagare i klasserna HD10RR och HD12 får ett pris vid målgång.
Prisutdelning i H/D21, HD10RR, HD12 och H/D13-16. Övriga klasser får
hämta sina medaljer från Info. Vinnarlaget i klassen HD belönas med ett
produktpris som hämtas från Info.
WC: bajamajor på TC
Tvätt: ingen tvätt
Förstahjälp: i TC
Suunnistajan kauppa på TC.
Servering: på TC. Kaffe, te, korv, saft, kakbit och godis finns att köpa.
Betalning: bankkort eller kontanter.
Banlängder (km):
H21
5,28-5,37
H40
4,82-4,90
H50
4,35-4,41
H60
3,23-3,29
H70
2,69-2,79
H13-16 2,96-3,03
HD12
2,28-2.31/1,70
HD10RR 1,74
HD
2,68-2,69

D21
D40
D50
D60
D70
D13-16

4,63-4,73
3,37-3,41
3,02-3,11
2,69-2,77
2,48-2,68
2,27-2,40

Laguppställning: De slutliga laguppställningarna skall inlämnas via Irma
senast torsdag 28.7 kl 21.00.
Välkommen till en fartfylld stafettdag i Kronoby!
IK Kronan önskar alla deltagare lycka till!

