Avoin FSOM ja K-P:n aluemestaruus hiihtosuunnistuskeskimatka ja
Avoin FSOM hiihtosuunnistussprintti Lappforsissa 9-10.2.2019
KILPAILUOHJEET
Kilpailussa noudatetaan SSL:n, FSO:n sekä K-P:n alueen lajisääntöjä sekä näitä järjestäjän
ohjeita.
TOIMIHENKILÖT
Kilpailun johtaja: Henrik Ena
Ratamestari: Tor-Björn Wiklund
Tulospalvelu: Jan Boman
Tiedottaja: Henrik Ena
Valvoja: Tomas Wikblom, IF Minken
Tuomarineuvosto: pj. Roy Torrkulla, IF Femman, Ann-Sofie Sundelin, Botnia

Kilpailukeskus
Lappfors hiihtokeskus
Paikoitusalue
Paikoitusalueet kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä
Suksien voitelu
Ulkona ja katon alla
Kilpailumateriaali
Kilpailunumerot saa kilpailukeskuksesta, sama kilpailunumero käytetään sprintissä ja
keskimatkalla. Huom! Omat hakaneulat. Kilpailunumero on kiinnitettävä oikeaan etureiteen.
Varatut vuokra EmiTag-kortit saa lunastaa infosta. Vuokra 5€/kortti/päivä.
Kilpailija käyttää samaa korttia keskimatkalla ja sprintissä.
Viimeisen kilpailusuorituksen jälkeen vuokra-EmiTag-kortti palautetaan leimantarkistuksen jälkeen
korttien palautuspisteellä. Palauttamatta jääneestä EmiTag-kortista peritään 80€ maksu.
Emit-kortit
Kilpailukorttina käytetään EmiTag-korttia. Kilpailijan on itse varmistettava, että hänellä on
lähtöluettelossa mainitun numerotunnuksen mukainen kortti. Korttitietojen muutokset ilmoitettava
infoon. EmiTag-korttien numeroita ei tarkasteta lähdössä. Jokainen kilpailija on itse vastuussa, että
hänellä on lähtöluettelossa mainittu kortti. Väärällä kortilla hiihdetty suoritus hylätään.
Varmista ennen kilpailua, mallirastin luona olevalla leimasimella kortin toimivuus.
Kilpailukartta
Kartta on tulostekartta kokoa A4, käyräväli 2,5 m, mittakaava sprintilla 1:5 000 ja keskimatkalla
1:10 000. Mallikartta on nähtävissä lähtöpaikalla.
Kartta- ja latumerkinnät hiihtosuunnistuskarttaohjeen mukaisia. Lauantaina kerätään kartat
maalissa. Karttojen palautus sunnuntaina viimeisen startin jälkeen. Kartat voidaan lähettää myös
postitse jättämällä infoon palautusosoitteen ja 2€.
Maasto ja hiihtourat
Maasto on tyypillistä Pohjanmaata. Korkeuserot kohtuullisia. Lumensyvyys noin 50cm
Kielletyt alueet

Teerijärven maantie, Ähtävän joki sekä kartalla olevat piha-alueet.
Rastit ja leimaus
Mallirasti on kilpailukeskuksessa. Rastit ovat hiihtouran vieressä. Rastit ovat leimattavissa uralta ja
leimasin sijaitsee pylväässä tai puussa.
Ensiapu
Kilpailukeskuksessa.
Pukeutuminen
Kilpailukeskuksessa on miehille ja naisille omat pukuhuoneet, suihku, WC ja sauna.
WC:t
Kilpailukeskuksessa.
Kisakahvila
Hiihtomajalla ja grilli ulkona
Lähtöajat:
Löytyy IK Falkenin kotisivuilta www.ikfalken.fi viimeistään torstaina 7.2.2019 klo 18.00.
Sarjat ja matkat:
Sarjat ja matkat erillisessä liitteessä.

Radat
Kilpailualueella lumitilanne on hyvä. Latuverkoston runkona on leveä hiihtolatu. Kilpailijoiden tulee
ottaa huomioon mahdolliset kuntohiihtäjät. Teerijärventien alikulkutunnelissa pidettävä oikea puoli
läpihiihdettäessä
Lähtö
Lähtöpaikalle on matkaa n. 0,5km. Viitoitettu opastus lähtee opaspaalulta. Lähtöviitoitus ylittää
Teerijärven maantien. Tien ylityksessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Tien ylittäminen
muualta on kiellettyä.
Lähtö 1 tapahtuu seuraavasti:
4 minuuttia: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan. Kilpailunumeron tarkistus.
3 minuuttia: EmiTag-kortin nollaus (numeroa ei tarkisteta)
2 minuuttia: Mallikartta nähtävillä
1 minuutti: Kilpailija siirtyy oman sarjansa sangolle. Kartan saa ottaa 15s ennen lähtöä
Lähtöaika: Kilpailija aloittaa suunnistuksen
Huom! H/D11-sarjalaiset saavat kartan 1min ennen lähtöä. Lähtöhenkilö avustaa kartan laitossa ja
antaa tarvittaessa opastusta.
Verryttely
Verryttelyalue lähdön läheisyydessä. Latu nähtävissä erillisellä kartalla
Maali
Maali on kilpailukeskuksessa, jossa kilpailija ylittää maaliviivan. Maaliin tulon jälkeen kilpailija siirtyy
suorittamaan EmiTag-korttinsa leimantarkistuksen. Hylkäysesityksen saanut kilpailija ohjataan
"itkumuurille" syyn selvittämistä varten. Maali suljetaan 14.00.
Keskeyttäneet
Keskeyttäneet kilpailijat tulevat maaliin ja ilmoittautuvat emit-purkupisteessä.

Palkinnot
Tulosten selvittyä kilpailukeskuksessa. H21, D21 ja nuorten sarjojen palkinnot jaetaan järjestäjien
ja kuuluttajan toimesta. Veteraanisarjojen palkinnot saa noutaa infosta tulosten selvittyä.

Sprintin erikoisohjeet
Lähtö
Lähdössä lähtökynnys, kaikki kilpailijat oltava lähtökynnyksellä viimeistään klo. 11.00

ONNEA KILPAILUUN!
IK Falken

