TÄVLINGSDIREKTIV
IF Minkens Nationella medeldistans 21.6.2018
Tävlingsledare: Sören Strandvall
Banläggare: Tomas Wikblom, Filip Brunell (barnbanor)
Kontrollant: Berit och Bengt Tunis IF Femman
Parkering: Längs med väg. Avstånd till TC 200-800 m
Regler: I tävlingen följs SSL:s regler och arrangörens direktiv
Tävlingsdistans: Medeldistans.
Tävlingskarta: Färgutskrift 1:10 000/ 2,5 m, Filip Brunell/Maps by Lennartti 10-2017. I klasserna D
50-75 och H 60-90 samt H/D12 och 10RR 1:7500. Kartan är insatt i plastfodral. Kartan finns till
påseende vid starten.
Terrängbeskrivning: Tävlingsterrängen utgörs tillstörsta delen av ett vidsträckt flackt bergsområde
med utmärkt sikt och fantastisk löpbarhet. På bergsområdet är förekomsten av getpors mindre än
vad som är typiskt för nejden. Nedanför bergsområdena finns varierad skog, allt från trolsk
uråldrig granskog till ung ekonomiskog med reducerad framkomlighet. Området är generellt sett
stigfattigt, men de yngstas banor är ändå trygga tack vare ett stort inslag av ängar och
beståndsgränser i närheten av TC
Tävlingsmaterial: Ändringar av Emit-uppgifter sker avgiftsfritt till info. Hyresbrickor (5 Eur) fås från
info och återlämnas efter tävlingen. Borttappad hyresemitbricka debiteras med 80 euro.
Start: Första start kl. 18:00. Till start 1) 1,6 km, start 2) 200 m
Kontrollangivelser: Finns endast på kartan och Emit-kontrollapp fås vid startplatsen. Skriv din
Emitnummer på kontrollappen.
Motionsorientering: A=3,1 km eller B=2,1 km. Anmäl dig vid infon 10 €. Start från start 2 varifrån
kartan fås (1:10000). Hyres-emit 5 € Starttid kl 18.15-19.00.Precis som på övriga
motionsorienteringar 0-stämplar du vid starten. Målet och målstämplingen är den samma som i
tävlingsklassen.
Startlistor: Publiceras på tävlingens hemsida http://www.ifminken.idrott.fi två dagar före
tävlingen. Startlistorna finns också på anslagstavlan i TC och vid startplatserna.
Stämpling: EMIT. Kontollera ditt Emitnummer från startlistan! Det är på tävlandens ansvar att
använda samma Emit-bricka i tävlingen som man uppgett i samband med anmälan. Modellkontroll
(0-stämpel) finns vid infopålen. I tävlingsterrängen finns kontrollerna ställvis väldigt nära varandra,
ATT KONTROLLERA KODEN är givetvis en självklarhet.

Startförfarande: -4 min före start, Upprop -3 min,EMIT-kontroll och nollning. -2 min före start får
de tävlande bekanta sig med modellkartan. -1 min före starten får klasserna H/D14 och yngre ta
sina kartor. -0 min, Övriga klasser får ta sina kartor i startögonblicket.
Mål: Från sista kontrollen är det snitsling till mål. I tävlingen används målstämpling. Kartorna
samlas INTE in i vid målgång. Kom ihåg visa inte åt medtävlare som ännu inte startat!
Avbrutna: Tävlanden som avbryter stämplar som vanligt i mål och meddelar därefter
målfunktionärerna att de avbrutit.
Resultat: Sätts upp på anslagstavlan i TC och efter tävlingen på tävlingens hemsida.
Förstahjälp: Vid närheten av målet
Servering: Vid närheten av målet
Tvätt: Vid TC.
WC: Utomhus vid TC. Ingen WC vid startplatserna.
Prisutdelning: När resultaten blivit klara. Normal prisutdelning för junior klasser och H/D-21. Priser
som inte hämtats ut skickas INTE till de tävlande i efterhand. Skild lista med antalet pris på
anslagstavlan.
Välkommen och lycka till! IF Minken Sören Strandvall

