
Tävlingsdirektiv Ekorrstigfinalen 30.7.2019  

Arrangör: IF Minken  

Tävlingsledare: Sören Strandvall & Toni Wik 

Banläggare: Filip Brunell  

Tävl.jury: ordf.   

  

TÄVLINGSREGLER: Finska Orienteringsförbundets regler samt arrangörens direktiv.  

VÄGVISNING: Vägvisning från väg 7220 i Munsala. Tävlingscentrum är vid Brännskata 

fiskehamn i Vexala. Adress till TC: Fiskhamnsvägen 514, Vexala.  

PARKERING: i närheten av TC.  

FÖRSTA START: klockan 18:30  

TÄVLINGSKARTA: Skala 1:10 000, ekv.2,5m. Kartan uppdaterad 2019.  Kartan i plastfodral. 

Kontrollangivelser är tryckta på kartan, inga lösa kontrollangivelser finns. 

KONTROLLER: Modellkontroll finns vid TC. Kontrollerna skall stämplas i rätt ordningsföljd. 

Målstämpling vid målgång. RR-banorna har en orange heldragen linje på kartan längs vilken 

kontrollerna finns. Den heldragna linjen är i terrängen utmärkt med ett vitt band och på 

kontrollerna är skärm och stämplingsenhet märkta med RR1, RR2, RR3... osv. Kontrollerna 

skall tas i rätt ordningsföljd. Saknad stämpling leder till diskvalificering förutom i RR 

klasserna där de ger ett tidstillägg på 10 min. Ruttorienterare får avvika från snitselbandet! 

Kontrollerna är nära varandra i terrängen så kontrollera koderna noggrant.  

EMIT: Före start bör du kontrollera att din Emit-bricka fungerar och att din Emit-nummer i 

startlistan är rätt. Med fel Emit-nummer får du inte starta. Felaktigheter bör meddelas till 

Infon. Emit-brickor kan hyras från Infon för 5 euro/styck och bör returneras efter tävling. För 

Emit-brickor som inte returnerats faktureras 80 euro. Samma Emit får användas endast en 

gång under tävlingen. 

BANLÄNGDER:  

H16 5,11 km D16 4,11 km 

H15 inga anmälda D15 3,73 km 

H14 3,72 km D14 3,11 km 

H13 2,67 km D13 2,67 km 

H12 2,35 km D12 2,35 km 

H12TR 2,2 km D12TR 2,2 km 

H10 2,01 km D10 2,01 km 

H10RR 2,7 km D10RR 2,7 km 

H8RR 2,7 km D8RR 2,7 km 

Special-RR 2,7 km   

https://ifminken.idrott.fi/app/uploads/sites/38/2019/02/minken-emblem.png


 

START: Startlistor med starttider presenteras två dagar före tävlingarna på hemsidan, på 

resultattavlorna i tävlingscentralen och på startplatsen. Följ orangea fiberband till 

startplatsen, ca 400m. 

Du bör vara på plats senast fem minuter före din starttid.  

Vid startplatsen finns Emit-kontrollappar på vilken du skriver din Emit-nummer.  

STARTEN GÅR TILL SÅ HÄR:  

Den tävlande kallas in i startfållan 5 min. före starten. Emit-kortet nollas 3 min före start. 

H/D15-16 tar kartan i startögonblicket medan H/D10-H/D14 får ta kartan 1 min före start 

från ett ämbar märkt med klassen. Ruttorienterarna får kartan och vägledning 2 min före 

starten.  Modellkartor finns i startfållan.  RR-Specialklassens följeslagare går inte via 

startfållan utan ansluter till orienteraren via startfållans utsida. 

FÖRBJUDNA OMRÅDEN: Alla gårdsplaner och villatomter samt odlade åkrar som är 

utmärkta på kartan är förbjudna områden. Kom ihåg att alla områden som är utmärkta med 

mörkgrönt är förbjudet.   

MÅL: Snitsel från sista kontrollen till mål bör följas. Vid sista kontrollen finns två stycken 

Emit-stämplingsenheter, den ena märkt med sifferkod  och den andra med RR-kod. Båda 

stämplingsenheterna ger samma kod så det är ingen skillnad på vilken enhet man stämplar. 

Stämpla också vid målgång. Efter målgång går man via Emitavläsningen. Kartorna samlas 

inte in vid målgång utan vi använder ”Fair Play-metoden” som betyder att målgångna 

orienterare inte visar kartan till medtävlande som ännu inte har startat. Den som avbryter 

kommer via målet och anmäler sig till Emit-avläsningen. 

RESULTAT: På resultattavlan och senare på IF Minkens hemsida. 

SERVICE: Tvätt i havet vid sandstranden i TC. Här finns också servering, välkommen!  

FÖRSTA HJÄLP: Första hjälp finns i tävlingscentralen.  

PRISER: Mästerskapsmedaljer till de tre bästa i varje klass förutom klassen SpecialRR, alla får 

ett litet pris vid målgång.  

Lycka till i skogen !  

IF Minken orienteringssektion  

  

 


