
PRELIMINÄRA TÄVLINGSDIREKTIV
IF Minkens Öppna ÖIDM långdistans 28.8.2021

Tävlingsledare: Filip Brunell & Sören Strandvall
Banläggare: Filip Brunell
Kontrollant: Henrik Ena
Tävlingsjury:

Parkering: Gräsåker invid TC
Regler: I tävlingen följs SSL:s regler och arrangörens direktiv
Tävlingsdistans: Långdistans

Tävlingscentral adress: Monåvägen 372, Monå. Vägvisning från korsningen
Kanäsvägen (7271)/Monåvägen (7274) gäller både söder- och norrifrån
kommande deltagare.
Tävlande bör se upp för trafiken på Monåvägen samt längs de mindre (svarta)
vägarna Sundvägen och Sänkmossavägen. Villaavslutningen medför ökad trafik i
området. Deltagande sker på egen risk, trots att arrangörerna uppmärksammar bilister
om tävlingen.

Tävlingskarta: Färgutskrift 1:10 000 (R2-klasser, juniorklasser t.o.m. 14 år) och
1:15000 (R1-klasser) (Filip Brunell/Maps by Lennartti och Otto Sund/ Goomap
04-2020).  uppdaterad 08-2021. Ekvidistans 2,5 m
Kartan är insatt i plastfodral. Kartan finns till påseende vid starten.

Förbjudna områden: En stor del av åkrarna på tävlingsområdet är förbjudna, även
om de tröskats. Lila markering på kartan, ingen markering i terrängen. Det är inte
tillåtet att springa på åkersidan om åkerdiket, enbart på skogssidan. Deltagare
som beträder förbjudet område diskas. Det finns även några planteringar som är
förbjudna att springa över. Även dessa är lilamarkerade på kartan. Ingen markering i
terrängen. Monåvägen nära TC är förbjuden att springa längs. Lila kryss på kartan.

Terrängbeskrivning: Berg-i-dagen terräng och ekonomiskog. Bergen är
förhållandevis höga och ställvis också branta. Höjdskillnader upp till 30 meter. I de
lägre områdena mellan bergen har skogsbruket varit flitigt. Framkomligheten i gröna
och grönstreckade områden är givetvis inte den bästa. I grönstreckade områden
förekommer skogsmaskinsspår som inte är redovisade på kartan. Terrängbottnen är
generellt bra och det finns sparsamt med steniga partier. Se även bankontrollantens
utlåtande.
Trafikvakter finns utplacerade ställvis där Monåvägen skall korsas. När man springer
längs med Monåvägen skall man hålla sig längs vägkanten. Var försiktig i trafiken!



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. Emit-kontrollapp fås vid startplatsen. Skriv
din Emitnummer på kontrollappen. Inga tävlingsnummer.

Start: Första start kl. 11:00.
Avstånd till startplats 1 (klasser HD16 och äldre): 0,8 km. Start 2 (klasser HD14 och
yngre): 1,6 km.
Till båda starter följer man snitslingen längs väg. Snitslingen börjar vid infopålen, där
även snitslingens färg till respektive start syns. 

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. Start 2 har K-punkten alldeles invid. Start 1 har kort snitsling till
K-punkten.

Kontrollangivelser: Finns endast på kartan.

Startlistor: Publiceras på tävlingens hemsida http://www.ifminken.idrott.fi två dagar
före tävlingen. Startlistorna finns vid startplatsen.

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 i närheten vid serveringstältet. I
tävlingsterrängen finns kontrollerna ställvis väldigt nära varandra, KONTROLLERA
KODEN.

Mål: Från sista kontrollen är det snitsling till mål. I tävlingen används målstämpling.
Kartorna samlas INTE in i vid målgång. Kom ihåg att inte visa kartan åt medtävlare
som ännu inte startat!

Avbrutna: Tävlanden som avbryter stämplar som vanligt i mål och meddelar därefter
målfunktionärerna att de avbrutit.

Resultat: Speakern kommer att läsa upp resultatet, senare finns de även efter
tävlingen på tävlingens hemsida samt på TC´s informationstavla. Ingen trängsel vid
resultattavlan!
Förstahjälp: Vid närheten av målet
Servering: Vid närheten av målet. Möjlighet till kortbetalning.

Omklädning: I naturförhållanden vid TC. Ingen tvätt. Det är möjligt att simma vid
Monå båthamn vid ändan av Hällanvägen ca 2 km från TC
WC: Utomhus vid TC (Bajamajor). Ingen WC vid startplatsen.



Prisutdelning: Priser hämtas från infon efter att resultaten blivit klara. Följ speakerns
anvisningar. Pristagare enligt skild tabell.
Priser som inte hämtats ut skickas INTE till de tävlande i efterhand.

VI FÖLJER SSL:S OCH MYNDIGHETERNAS ANVISNINGAR OM
FÖRHINDRANDE AV CORONAVIRUS-SMITTA. VÄNLIGEN BEAKTA
OCH RESPEKTERA FÖLJANDE SPECIALARRANGEMANG:

- Kom inte till tävlingsplatsen om du är förkyld, hostar eller har andra symptom
- Undvik onödig fysisk kontakt. Avståndet mellan var och en bör begränsas till

1-2 meter, vi beaktar även detta i startögonblicket och hoppas att ni gör
likadant när ni väntar.

- Använd god hand- och hosthygien
- Handsprit finns att tillgå på flera ställen.
- Vi rekommenderar max 1 supporter/deltagare i junior- och ungdomsklasserna

och inga supporters med i klasserna H/D21 och äldre
- Inga föreningsbussar rekommenderas
- Helst enbart medlemmar från samma hushåll/bil, inget samåkande om möjligt.
- Inga motionsbanor, skärmjakten ordnas den 1.9 – 5.9 på samma område och vi

hänvisar motionärer dit
- Vid TC finns resultattavla – för att möjliggöra snabbare hemfärd.
- Deltagare bör undvika kontakt med stämplingsenheterna och kontrollbockarna.

Undvik trängsel och inga skuffanden eller närkontakter tävlanden emellan.
- ANVÄNDNING AV MUNSKYDD REKOMMENDERAS STARKT (själva

tävlingsprestationen undantaget).

Välkommen och lycka till önskar IF Minken!


