Öppen FSOM och K-P distriktsmästerskap medeldistans i
skidorientering och Öppen FSOM skidorienterings sprint i Lappfors
9-10.2.2019
TÄVLINGSDIREKTIV
I tävlingen används SSL:s, FSO:s samt K-P:s grendirektiv samt dessa direktiv enligt arrangören
Funktionärer:
Tävlingsledare: Henrik Ena
Banläggare: Tor-Björn Wiklund
Resultat: Jan Boman
Informatör: Henrik Ena
Kontrollant: Tomas Wikblom, IF Minken
Tävlingsjury: Roy Torrkulla, IF Femman ordförande
Ann-Sofie Sundelin, Botnia

TC
Lappfors skidcentrum
Parkering
Parkering i skidcentrum.
Skidvallning
Utomhus och under tak
Tävlingsmaterial
Tävlingsnummer finns i TC, samma tävlingsnummer används i både medel- och sprintdistansen.
OBS: egna säkerhetsnålar. Tävlingsnummern fästs på höger framlår.
Reserverade hyr EmiTag-kort fås från infon. Hyra 5€/EmiTag/dag. Tävlande använder samma
EmiTag båda dagarna.
Efter sista målgång skall hyr EmiTag returneras till Infon. För icke återlämnad EmiTag debiteras
80€

EmiTag-kort
I tävlingen används EmiTag stämpel brickor. Tävlande är själv ansvarig att hen använder den
bricka som angetts i startlistan. Ändringar av EmiTag kort skall göras till infon. EmiTag brickans
nummer kontrolleras inte i starten. Tävlingsutförande som genomförts med fel EmiTag bricka
diskvalificeras. Kontrollera att EmiTag-brickan fungerar vid modell kontrollen i TC.
Tävlingskarta
Utskriftskarta i storlek A4. Ekvidistans 2,5m. På sprinten används skala 1:5 000 och
medeldistansen 1:10 000. Modellkarta finns till påseende vid startplatsen.
Kart- och spårmärkningen följer skidorienteringsdirektiven. Kartorna fås genast efter sista start i
sprinten. Kartorna kan även skickas via post mot postavgift 2€ genom att meddela returadress till
infon.
Terräng och spår
Terrängen är typisk österbottnisk terräng. Måttliga höjdskillnader.

Förbjudna områden
Terjärv landsväg, Esse å samt på kartan utmärkta gårdsplaner.
Kontroller och stämpling
Modellkontroll i TC. Kontrollerna utsatta bredvid spåret. Kontrollerna kan stämplas från spåret,
stämpeln uppsatt i träd eller stolpe.
Första hjälp
I TC
Omklädning
I TC, skilda omklädningsrum, WC, dusch och bastu för damer och herrar,
WC
Inne WC i skidstugan
Servering
I skidstugan, korvgrillning utomhus
Startlista:
Publiceras på IK Falkens hemsida www.ikfalken.fi senast torsdag 7.2.2019 kl 18.00.
Klasser och banor:
Klasser samt banor enligt skild bilaga.
Banor
Snötillgången på tävlingsområdet är god, snödjup ca 50cm. Som grund för spårnätet fungerar
Lappfors skidspår. Tävlande bör beakta eventuella motionsåkare. I tunneln under Terjärvvägen
skall högertrafik tillämpas.
Start
Till startplatsen c. 500m. Snitsel till starten från TC. Till starten korsas Terjärvvägen, vid
övergången bör iakttas aktsamhet.
Starten genomförs enligt följande:
4 minuter: Tävlande kallas till startfållan. Granskande av tävlingsnummer.
3 minuter: EmiTag-brickan nollas.
2 minuter: Modellkarta till påseende
1 minut: Tävlande förflyttar sig till egen klass ämbar. Kartan får tas 15s före start.
OBS! Tävlande i H/D11-klasserna får kartan 1 minut före start. Startfunktionären hjälper vid
behov med kartan.
Uppvärmning
Uppvärmningsspår invid starten. Se skild karta.

Mål
Målet är i tävlingscentralen var tävlande korsar mållinjen. Efter målgång förflyttar sig tävlanden till
EmiTag avläsning. Ifall prestationen ej är godkänd visas tävlanden till klagomuren för utredning.
Målet stängs 14.00.
Avbruten prestation
Alla som avbryter anmäler sig i mål
Prisutdelning
Prisutdelning i juniorklasser och HD21 efter att resultaten är klara
Veteraner får hämta pris från info efter att resultaten är klara

Specialdirektiv för Sprint
Start
Start tröskel används. Alla tävlanden ska passera start tröskeln senast kl. 11.00

Lycka till!
IK Falken

