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TÄVLINGSDIREKTIV 
 
Tävlingledning  
Tävlingsledare  Raimo Haapalehto 
Banläggare  Heikki Kujanpää 
Resultatservice Jari Kivimäki 
Kontrollant  Eero Kattilakoski, KP-V 
Tävlingsjury: 
 
I tävlingen följs Finlands orienteringsförbunds tävlingsregler samt av arrangörerna givna direktiv. 
 
Karta och terräng 
Skidorienteringskarta 1:10000 på medeldistansen,  1:12500 på långdistansen. Kartstorlek A4. 
Terrängen består av skogsterräng med måttliga höjdskillnader där det ställvis finns höjder med berg i dagen.   
De högsta enskilda höjderna är cirka 30 m.  I terrängen finns det många skidspår som används av 
motionsskidåkare.  Observera att det kan finnas motionsskidåkare på spåren även under tävlingarna.   
I tävlingsområdet finns det en skoterled, vilken delvis även går längs med en på kartan svartmarkerad väg. 
Se upp för skoteråkarna, av vilka en del kör med  överhastighet! I tävlingområdets norra del finns ett farligt 
djupt avloppsdike, vars is inte håller för skidåkare. Diket är utmärkt med tecknet för förbjudet område, en 
enhetligt violett linje. Försök inte ta en genväg! I terrängen finns det i viss mån extra spår, gjorda av skotrar 
och fyrhjulingar, som inte är utmärkta på kartan och inte helt och hållet avstängda med barrkvistar. 
Noggrannhet krävs! Tävlandena använder under tävlingen en tunnel som går under riksväg 13. Passering av 
riksvägen på annat sätt leder till diskvalificering. Till tunneln finns det snitsling från en uppsamlande 
kontroll. I långdistanstävlingen är det kartbyte i klasserna H20, H21, H35, H40, H45. Vid kartbytet finns det 
inte möjlighet till byte av utrustning. 
  
Spårnät 
brett skatespår  11,4 km 
smalt skatespår    6,1 km 
skoterspår (brutet streck på kartan) 44,3 km 
svartmärkt väg    4,3 km 
skoterled     0,7 km 
 
Sträckor 
På lördag medeldistans, på söndag långdistans 
 
 

 
Banor, 
medeldistans         

           

 Klass längd (km) 
längd(km) 
enligt kortast antal eventuellt 

   fågelvägen vägval kontroller kartbyte 

           

 D11 2,0 2,6 8 nej 

 D13 3,1 4,0 8 nej 

 D15 3,9 5,1 11 nej 

 D17 4,2 5,5 9 nej 



 D20 5,9 7,7 17 nej 

 D21 6,4 8,3 18 nej 

 D35 5,9 7,7 17 nej 

 D40 5,6 7,3 14 nej 

 D45 5,6 7,3 14 nej 

 D50 5,3 6,9 11 nej 

 D55 4,9 6,4 12 nej 

 D60 4,0 5,2 11 nej 

 D65 4,0 5,2 11 nej 

 D70 3,4 4,4 7 nej 

 D75 3,3 4,3 7 nej 

 D80 3,3 4,3 7 nej 

 D85 3,3 4,3 7 nej 

 H11 2,1 2,7 9 nej 

 H13 3,3 4,3 9 nej 

 H15 4,3 5,6 11 nej 

 H17 5,6 7,3 12 nej 

 H20 7,6 9,9 15 nej 

 H21 8,0 10,4 16 nej 

 H35 7,6 9,9 15 nej 

 H40 6,8 8,8 15 nej 

 H45 6,2 8,1 14 nej 

 H50 5,8 7,5 14 nej 

 H55 5,6 7,3 13 nej 

 H60 5,4 7,0 13 nej 

 H65 5,4 7,0 10 nej 

 H70 4,7 6,1 11 nej 

 H75 3,9 5,1 10 nej 

 H80 3,4 4,4 8 nej 

 H85 3,4 4,4 8 nej 

 KUNTOA 7,2 9,4 15 nej 

 KUNTOB 4,8 6,2 11 nej 

         nej 

 
Banor 
långdistans         

           

 D11 3,0 3,9 10 nej 

 D13 3,8 4,9 10 nej 

 D15 4,6 6,0 11 nej 

 D17 6,4 8,3 11 nej 

 D20 9,2 12,0 17 nej 

 D21 10,2 13,3 19 nej 

 D35 9,2 12,0 17 nej 

 D40 8,7 11,3 17 nej 



 D45 8,1 10,5 17 nej 

 D50 7,1 9,2 14 nej 

 D55 6,5 8,5 11 nej 

 D60 5,7 7,4 11 nej 

 D65 4,7 6,1 8 nej 

 D70 4,7 6,1 9 nej 

 D75 4,0 5,2 9 nej 

 D80 4,0 5,2 9 nej 

 D85 4,0 5,2 9 nej 

 H11 3,1 4,0 9 nej 

 H13 4,1 5,3 8 nej 

 H15 6,5 8,5 10 nej 

 H17 8,0 10,4 16 nej 

 H20 14,5 18,9 22 ja 

 H21 15,5 20,1 25 ja 

 H35 14,5 18,9 22 ja 

 H40 12,0 15,6 18 ja 

 H45 11,1 14,4 18 ja 

 H50 9,3 12,1 16 nej 

 H55 8,1 10,5 15 nej 

 H60 7,2 9,4 14 nej 

 H65 6,8 8,8 13 nej 

 H70 6,2 8,1 12 nej 

 H75 5,5 7,2 8 nej 

 H80 5,0 6,5 7 nej 

 H85 5,0 6,5 7 nej 

 KUNTOA 11,3 14,7 21 nej 

 KUNTOB 6,9 9,0 11 nej 

           

 
 
Kontroller , modellkontroll 
Emit-stämpel(”sommar-emit”), kontrollskärm och kontrollkod fästa i uppspänt snöre(emitstämpeln kan ha 
en annan kod) Använd inte kontrollen till att stanna farten! En del av kontrollerna finns bredvid spåret och 
en del tvärs över spåret. Kontrollernas koder finns på kartan efter kontrollnumret. 
Modellkontroll i tävlingscentralen. Där kan man även kontrollera sin Emit-bricka. 
 
Förbjudna områden 
Utmärkta på kartan. Riksväg 13, vilken finns på kartan, är helt och hållet förbjudet område. Gårdsplaner är 
även förbjudet område. Kom också ihåg det farliga avloppsdiket i kartans norra del. 
I tävlingscentralen är de förbjudna områdena utmärkta med snitsel eller staket. 
 
 
 
 
 
 



Start 
Avståndet till starten är båda dagarna cirka 500 m.  Snitsling från tävlingscentralen. Snitslingen måste följas, 
och övergången av riksvägen på väg till starten sker under övervakning på samma ställe för alla. Var och en 
ansvarar dock för sin egen säkerhet i trafiken. Var försiktig och ta det lugnt då du går över vägen 
 
Startprocedur:   
  4 minuter  tävlande kallas till startfållan 

3 minuter  emit-kortet nollas 
  2 minuter  man får se tävlingskartan 
  1 minut  man tar sin egen karta, flyttar sig till startlinjen 
  0 minuter  startsignal är startklockans långa pipning 
Första start båda dagarna klockan 11.00 
 
 
Mål 
Följ snitseln mot målet från sista kontrollen. Målstämpling. Efter målstämplingen förflyttar man sig till 
stämplingskontrollen. 
Tävlingskartorna samlas inte in, utan var och en visar god sportsmannaanda och visar inte sin karta åt den 
som möjligtvis ännu är på väg till starten 
Tävlingsnumren samlas in på söndagen. De som deltar endast på lördagen lämnar sitt nummer  åt 
målfunktionärerna eller till tävlingskansliet. För icke returnerade numror  debiteras en avgift på 10 euro. 
Varm saft åt de som kommit i mål vid bobollsplanens kafelucka. 
De som avbrutit måste anmäla sig till målet. 
 
Tävlingsmaterial 
Tävlandena använder samma tävlingsnummer båda dagarna. Numret fästs på det högra låret. 
Numren finns framför idrottsgården. Tävlandena använder egna säkerhetsnålar. Numren samlas in på 
söndag vid målgången. Emil-kontrollappar finns på samma plats som tävlingsnumren. På lappen skrivs 
tävlandens tävlingsnummer. 
 
Motionsorientering 
Anmälning till tävlingskansliet. Anmäl namn, emit-nummer och bana. Emit-brickan får ej vara i användning i 
den egentliga tävlingen. I kansliet får man ett motionsorienterarkort. Det visas vid starten åt funktionärerna, 
som visar hur starten går till. Målet är detsamma som i den egentliga tävlingen, men resultaten registreras 
annorlunda. Start för motionsorienteringen med början från 11.30 
 
Priser 
Dm- och/eller FSOM-medaljer. Ingen skild prisutdelning ordnas, utan var och en hämtar sin egen medalj 
från tävlingskansliet efter att resultaten är klara. Kontrollera att ni fått rätt medalj! Ha tålamod, det är 
många olika distriktsmedaljer som ska delas ut! 
 
Servering 
På målområdet vid bobollsplanens kiosk finns finns försäljning av korv och dryck. Även i idrottshusets aula 
finns en kafeteria. 
 
Övrig service 
Omklädning och tvätt i simhallens omklädningsutrymmen. Vägvisning från husets aula och baksidan av 
idrottshuset. Användning av simbassängen är inte tillåten. Arrangörerna ansvarar inte för utrustning som 
försvinner. WC finns i idrottshusets aula och i omklädningsrummen. Inget särskilt utrymme för skidvallning 
finns. Förbjudet att ta skidor med sig inomhus. 
 
 



Första hjälp 
Vid målområdet dejourerar en förstahjälpgrupp under tävlingen. Arrangören har även en skoter med pulka 
att tillgå. Vid händelse av en olycka i terrängen är en tävlande skyldig att omedelbart meddela om saken till 
arrangörerna. 
 
 
Med önskan om trevliga skidorienteringsupplevelser i vårvintriga Vetil-spår! 
 
  
Alajärven Ankkuri  Vetelin Urheilijat 
 
 
  
  
  
 


