
Preliminära tävlingsdirektiv för FSOM i stafett 11 augusti 

Arrangör: Närpes OK. 

Tävlingens beskyddare: Stadsdirektör Hans-Erik 
Lindqvist, Närpes Stad.  

Tävlingsledare: Johan Hertsbacka, 040-5907773, 
johan.hertsbacka@gmail.com. 

Tävlingskontrollant: Richard Strandberg, Malax IF. 

Bankontrollant: Pasi Lyyluoma, Teuvan Rivakka. 

Banläggare: Kenneth Smeds, 050-3227093, kenneth.smeds@gmail.com, Mats Svedström, K-G 
Norrgrann. 

Informatör: Annelie Glasberg, 050-3772997, annelie.glasberg@gmail.com. 

Tävlingsjury: Ordförande Susanna Finskas (IF Femman), medlemmar Anders Weckström (OK 77) 
och Niklas Böling (IF Åland). 

Tävlingsregler: Finska Orienteringsförbundets grenregler och specialdirektiven för FSO-
mästerskapen. Deltagandet sker på egen risk. 

Vägvisning: Från väg 673, Norrnäs 15 km från Närpes centrum. Körtid 5 min från vägvisningen. 

Tävlingscentral: Norrnäs paviljong. 



Parkering: Personbilar och bussar max 600 m från TC. P-avgift för personbilar 5 € (gäller för två 
dagar). Parkeringsbiljetten köps från informationen och läggs synlig i bilen då man åker från 
parkeringen. 

Tävlingskarta: Utskriftskarta, uppdaterad 08/19. Kartskala: 1:10 000 (H/D 15-18 – H/D 45) och 1:7 
500 H/D 11-14 och yngre, H/D 55 och äldre). Ekvidistans 2,5 m. Kartans storlek är A4 i samtliga 
klasser. I klassen HD12TR/RR har TR-banan formatet A4 och RR-banan A5. Kartan är insatt i 
plastfodral.  

Stämpelsystem 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 infon för att hyra en fungerande Emit-
bricka, pris 5 euro. Gäller även vid ändring av Emit-nummer, pris 2 euro.  Returnering av Emit-
brickan till informationen efter utförd tävling. För Emit-brickor som inte returnerats faktureras 80 
euro. Samma Emit-bricka kan inte användas i två olika lag eller flera gånger i samma lag. Den som 
deltar på en motionsbana får inte använda en Emit-bricka som används i tävlingsklasserna. 

Tävlingsklasser: Mästerskapsklasser: H21, H35, H45, H55, H65, D21, D35, D45, D55, H15-18, D15-
18, H11-14, D11-14. I pojkarnas juniorklass (H11-14) är det tillåtet för en (1) flicka att delta. 

Ej Mästerskapsklasser: HD och HD12TR/RR. Minst en 10-åring (född 2009 eller senare) per 
HD12TR/RR-lag och det är tillåtet att alla tre löpare är av samma kön. Första sträckan är TR, andra 
och tredje sträckan är RR.  
Dessutom motionsbanor utan förhandsanmälan. 
 
Laguppställning: Slutlig laguppställning inlämnas föreningsvis lördag 10.8 via Irma 
anmälningstjänsten på nätet senast klockan 20.00. Emit-nummer registreras vid instämplingen till 
start-/växlingsfållan. Eventuella ändringar meddelas på söndagsmorgonen senast kl. 9.00 till 
informationen.  
 
Tävlingsmaterial: Materialet, bestående av nummerlappar och backup-lappar, hämtas ut 
föreningsvis från informationen på söndagen.  
Sträcka 1 använder svarta nummer på blå botten. 
Sträcka 2 använder svarta nummer på röd botten. 
Sträcka 3 använder svarta nummer på gul botten. 
Egna säkerhetsnålar med och fäst numret synligt! 
På backup-lappen skrivs lagnummer och etappnummer. Kontrolldefinitionerna finns tryckta på 
kartan. 
 
Specialdirektiv för H/D 11-14 och HD12TR/RR: Löpare på startsträckan i H/D 11-14 och HD12 
TR/RR får bekanta sig med sin egen karta 1 minut före start, då speakern ger lov.  
Varje felaktig eller saknad stämpling i HD12TR/RR leder till 10 min extra tid i sluttiden. Man blir 
inte diskvalificerad.  
 



Start, växling och mål: Startlistor med starttider publiceras senast två dagar före tävlingarna. 
Gemensam start i tävlingscentralen. Första start kl. 10.00.  

Till start och växling går man via inläsning av Emit-brickan. Löparna på första sträckan bör gå via 
inläsningen senast 20 minuter före sin starttid. Efter att alla löpare på startsträckan blivit 
inregistrerade får löpare på etapp två gå genom inläsningen. Alla stafettdeltagare ska i god tid före 
start/växling ovillkorligen passera ingången till start/växlingsområdet för nollning/inläsning av 
Emit-brickan.  
 
Följ snitseln från sista kontrollen. Inkommande målstämplar först, ger sedan bort kartan och 
springer till växlingsplanket. Där tar man sitt lags karta och ger den till följande sträckas löpare 
som väntar vid växlingsbommen. Man avlägsnar sig sedan från växlingsområdet via Emit-
avläsningen.  
 
Alla målstämplar efter mållinjen. Gäller även sista sträckan. Måldomare avgör placeringen om det 
finns oklarheter. Hyrda brickor returneras till informationen 
 
Omstart: Växlingen stänger klockan 12.30 för utgående löpare. Deltagare som inte växlat ut på sin 
sträcka kan delta i omstart. Omstarten sker cirka klockan 12.40 eller enligt information från 
speakern.  
 
Felstämpling: Kontrollerna ska besökas i rätt ordning. Saknad stämpling leder till diskvalificering, 
utom i RR-klasserna. Där ges 10 minuters tilläggstid per saknad stämpling. Om ett lag 
diskvalificeras på första etappen tas tredje etappens karta bort och laget får starta i omstarten.  
 
Banor: Banlängderna (400 m snitsling ingår) framgår i tabellen nedan: 

H 21 5,7 – 5,8 km D 21 4,2 – 4,3 km 
H 35 4,3 – 4,4 km D 35 3,3 – 3,4 km 
H 45 3,7 – 3,8 km D 45 3,0 – 3,1 km 
H 55 3,0 – 3,1 km D 55 2,6 km 
H65 2,8 – 2,9 km   
H 15-18 3,3 – 3,4 km D 15-18 2,8 – 2,9 km 
H 11-14 2,6 km D 11-14 2,6 km 
HD 2,8 – 2,9 km   
HD 12TR/RR TR: 2,1 km. RR: 2,6 km/2,1 km.  

(etapp 1 TR, andra och tredje 
etappen RR) 

  

Motion A 5,5 km, svår Motion B  3,7 km, medelsvår 
Motion C  2,7 km, medelsvår   
Gaffling i alla klasser förutom HD12TR/RR. 
 
Motionsorientering: Valfri start mellan klockan 10.30 och 12.30. Det finns tre olika banalternativ 
att välja mellan. Anmälan till informationen, avgift 10 euro.  



 
Förbjudna områden: Alla gårdsplaner är förbjudna områden. Odlade åkrar som är förbjudna 
områden är skilt märkta med förbjudet område på kartan. 

Skärmskoj: Skärmskoj i anslutning till tävlingscentralen, anmälan direkt till startplatsen för 
Skärmskoj. Fri start mellan kl. 10.30 och 12.30. Deltagaravgiften är 3 euro. Alla deltagare får pris. 

Barnpassning: I anslutning till tävlingscentralen. 

Dusch/omklädning och toalett: I fältförhållande i anslutning till tävlingscentralen. Även några 
toaletter i anknytning till växlingsfållan. 

Första hjälp: I tävlingscentralen.  

Räddningsplan: Planen finns till påseende vid anslagstavlan i tävlingscentralen. 

Resultat: På resultattavlan, och online under tävlingen på www.nok.fi. 

Priser: Direkt efter tävlingen då resultaten är klara. Speakern meddelar närmare om tidpunkt.  

Rutthärveln: Publiceras på www.nok.fi efter tävlingarna. Kom ihåg att rita in dina vägval och 
jämför dina prestationer med medtävlarnas. 

Fotografering och filmning: Arrangörerna fotograferar och filmar under tävlingarna, bilder som 
efteråt publiceras på arrangörens hemsida. Om du önskar att någon bild ska tas bort, meddela 
informatör Annelie Glasberg. 


