
Ekorrstigsfinalen 29

Tävlingsledare: Annelie Glasberg

Banläggare: Ludvig Nordin. 

Bankontrollant: Kenneth Smeds

Tävlingsjury: Rune Bergström (OK Kristina), Fredrik Kullberg (Malax IF)
Backman (IK Falken). 

Tävlingsregler: I tävlingen följs SSL:s regler och arrangörens direktiv.
egen risk. 

Vägvisning och tävlingscentral: 
som skild bilaga. 

Parkering: Parkering vid TC.

Tävlingskarta: Utskriftskarta, 
meter. Kartan är en skogssprintkarta, d.v.s. med karttecken enligt kartnormen för sprintkartor.
Kartan finns till påseende vid start. Tävlingskartorna är insatta i plastfodral

Stämpelsystem och modellkontroll
att din tävlingsbricka fungerar och att din Emit
finns i tävlingscentralen. Om din Emit
en fungerande Emit-bricka, pris 5 euro. Gäller även vid ändring av Emit
Returnering av Emit-brickan till informationen efter utförd tävling. För Emit
returnerats faktureras 80 euro.

Tävlingsmaterial: Alla klasser använder täv
Kontrollangivelserna är tryckta på kartan. Det finns också

Banlängder och antal kontroller:

Klass Banlängd Antal kontroller

H 16 3,9 km 

H 15 3,4 km 

 H 14 2,9 km 

H 13 2,4 km 

H 12 1,7 km 

H 12TR 1,5 km 

H 10RR 1,8 km 

H 8RR 1,8 km 

H 10RRS 1,8 km 

 

En publikkontroll finns i klasserna H/D 13 

Ekorrstigsfinalen 29.07.2020 

Annelie Glasberg, 050-3772997. 

 

Kenneth Smeds. 

Rune Bergström (OK Kristina), Fredrik Kullberg (Malax IF)

I tävlingen följs SSL:s regler och arrangörens direktiv. Deltagande sker på 

Vägvisning och tävlingscentral: TC vid Öjskogsparken, Kyrkvägen 23, Närpes.

Parkering vid TC. 

Utskriftskarta, uppdaterad 07/20, kartskala 1: 4 000 och ek
Kartan är en skogssprintkarta, d.v.s. med karttecken enligt kartnormen för sprintkartor.

vid start. Tävlingskartorna är insatta i plastfodral

och modellkontroll: Elektronisk stämpling med Emit-systemet. Kontrollera 
att din tävlingsbricka fungerar och att din Emit-nummer i startlistan stämmer. Modellkontroll 
finns i tävlingscentralen. Om din Emit-bricka inte fungerar, besök informationen för att

bricka, pris 5 euro. Gäller även vid ändring av Emit-nummer. 
brickan till informationen efter utförd tävling. För Emit
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Banlängder och antal kontroller: 

Antal kontroller Klass Banlängd 

20 D 16 3,6 km 

19 D 15 3,1 km 

13 D 14 2,7 km 

11 D 13 2,4 km 

10 D 12 1,7 km 

8 D 12TR 1,5 km 

6 D 10RR 1,8 km 

6 D 8RR 1,8 km 

6  D 10 RRS 1,8 km 

En publikkontroll finns i klasserna H/D 13 – 15.  

Rune Bergström (OK Kristina), Fredrik Kullberg (Malax IF) och Yvonne 

Deltagande sker på 

TC vid Öjskogsparken, Kyrkvägen 23, Närpes. Se TC-karta 

ekvidistans 2 
Kartan är en skogssprintkarta, d.v.s. med karttecken enligt kartnormen för sprintkartor. 

vid start. Tävlingskartorna är insatta i plastfodral. 

systemet. Kontrollera 
nummer i startlistan stämmer. Modellkontroll 

bricka inte fungerar, besök informationen för att hyra 
nummer. 

brickan till informationen efter utförd tävling. För Emit-brickor som inte 

finns vid starten. 
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Start: Första start kl 18.30. Starten är belägen ca 500 m från TC. Alla har samma start. Var 
försiktig vid vägövergång! 

Startförfarande:  

Klasserna H/D 12 – 16 (TR: se nedan) 
 5 minuter före start: Namnupprop, gå fram till startfållan.  

 Deltagarna i H/D 12 - 14 får se en modellkarta med K-punkten inprickad. 
 4 minuter före start: Kontroll av tävlingsnummer och emit. 
 3 minuter före start: Emit-brickan nollas. 
 2 minuter före start: Kolla in modellkartan.  

 För H/D 12 - 14 är K-punkten inprickad på modellkartan. 
 1 minut före start: Gå fram till din karta och vänta på startsignal. 

 Deltagarna i H/D 12 - 14 tar sin karta och bekantar sig med banan. 
 Startsignal: Din orienteringstävling börjar. 

 H/D 15 - 16 tar sin karta. 
 
Klasserna RR och TR. 
 5 minuter före start: Namnupprop, gå fram till startfållan.  

Kolla in modellkartan: 
 För RR- och TR-klasserna är banorna inritade på modellkartan. 

 4 minuter före start: Kontroll av tävlingsnummer och emit. 
 3 minuter före start: Emit-brickan nollas. 
 2 minuter före start: 

 RR-deltagarna får sin karta och instruktioner. 
 TR-deltagarna får se på modellkartan med banan inritad. 

 1 minut före start: 
 RR-deltagarna bekantar sig med sin karta och bana. 
 TR-deltagarna tar sin karta och bekantar sig med banan. 

 Startsignal: Din orienteringstävling börjar.  
 
 
 



Specialdirektiv för RR- och TR-banorna: RR-rutten är utmärkt i terrängen med ett enhetligt 
vitt band. Rutten är inritad på tävlingskartan. Kontrollerna är belägna längs med rutten. Rutten 
behöver inte följas. Kontrollerna är märkta med koderna RR1, RR2 o.s.v. Man måste stämpla 
vid kontrollerna i nummerordning. TR-banans snitsling är densamma som RR-rutten, ett 
enhetligt vitt band. Kontrollerna är belägna en bit från rutten och de är märkta med vanliga 
sifferkoder. Kontrollera att koden stämmer.  

Förbjudna områden: Alla gårdsplaner, odlade åkrar och museiområdet som är utmärkta på 
kartan som förbjudna områden. Dessutom finns det diverse vassa föremål i terrängen, som av 
den orsaken är förbjudna att besöka. Dessa är utmärka som förbjudna områden på kartan.  

Mål: I tävlingen används målstämpling. Snitsling från sista kontrollen till mål. Målupploppet 
går nerför en brant backe, ta det försiktigt! 
Vid sista kontrollen finns det två emit-stämplar, RR 6 och 100. Man får stämpla på vilken 
stämpelenhet som helst.  
Alla deltagare, också de som avbrutit, måste stämpla sig i mål.  
Kartan får man behålla efter målgång, men det är förbjudet att visa kartan åt de som ännu inte 
startat! 
 
Felstämpling: Kontrollerna ska besökas i rätt ordning. Vid felstämpling i RR-klasserna ges 
en 10 minuters strafftid per felstämplad/bortlämnad kontroll. Felstämpling eller bortlämnad 
kontroll i övriga klasser leder till diskvalificering. 

Resultat: Online-resultat samt slutgiltiga på www.nok.fi efter avslutad tävling. 

Priser: Mästerskapsmedaljer till de tre bästa i varje klass förutom klassen Special RR. 
Prisutdelning då klassen är klar, följ speakerns anvisningar.  Alla deltagare får ett litet pris vid 
målgång.   

Första hjälp: Vid TC. 

Tvätt och WC: Ingen tvätt. WC inomhus, där det är förbjudet att ha på orienteringsskor med 
dubbar! 

Servering: Till försäljning finns korv, smörgås, godis m.m.   

Räddningsplan: Bekanta er med räddningsplanen som finns på hemsidan. 

Coronavirus COVID-19: Vänligen läs bilagan som innehåller information och uppmaningar 
gällande hindrande av smittan. 

Fotografering: Arrangörerna kommer att fotografera under tävlingarna. Om du önskar att du 
eller ditt barn inte får synas på bild, tag kontakt med tävlingsledare Annelie Glasberg. 

 

Närpes OK önskar alla tävlande lycka till i skogen! 

 


