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Mikkeli 12.9.2021
COVID -19
Särskilda anvisningar för att eliminera coronavirussmittan finns på tävlingens internetsidor.
Regler
I tävlingen följs Finska Orienteringförbundets grenregler och direktic för år 2021 samt direkti v utfärdade av
arrangörerna. Lagen består av licensförsedda löpare från samma förening, av vilka en kan vara utlänning. De
tävlande bör vara födda senast år 2007 (se grenreglerna 19.2). Lagen i grupp 2 måste uppmärksamma eventuella
begränsningar beträffade åldern (se grenreglerna 19.336).
Karta och kontrolldefinitionerna
Kartan är i 6 färger, storlek A4S, skala 1:10 000 och ekvidistans 5m. I klasserna H50 och D50 och äldre, är kartskalan
1:7500. Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan. Kartarbetet har gjorts av Jarmo Tonder 2015, och uppdaterats av
Jussi Silvennoinen 2020-2021. Kartan är offset-tryckt 8/2021 (Kirjapaino Kari). Kartan är insatt i plastfodral.
Terrängen
Tävlingsterrängen ligger i Mikkeli Tornimäki. Terrängen har inte tidigare använts för tävlingar. Mer detaljerade
beskrivningar av terrängen finns i bankontrollantens utlåtande.
Förbjudna områden
Förbjudna områden har utmärkts på tävlingskartan med bantrycksfärg. Ifall det förbjudna området omges av en
enhetlig linje, har en snitsel dragits runt motsvarande terrängsområde. Tävlande måste följa snitseln markerad på
kartan och kontrolldefinitionen. Tävlande måste löpa snitseln fullt ut. Lagen som inte följer snitseln fullt ut skall
diskvalificeras. Arrangörerans kontroll vid snitseln.
Terrängen omkring parkeringsplatser och tävlingscentralen är förbjudna områden. Följa arrangörernas instruktioner
på vägen till tävlingscentralen.
Löpordning och eventuella ändringar i löpordning
Löpordningar ska meddelas senast lördag 12.9. kl. 18:00 via IRMA. Lag som inte anmält löpordningen enligt givna
direktiv får inte starta. Lag som löper i en annan ordning än den meddelande, diskvalificeras enligt SSLs regler. Laget
kan av tvingande skäl (t.ex.sjukdom med läkarintyg) ändra löpordningen söndag 12.9. före kl. 9:30. Ändringsförslaget
inlämnas skriftligt i tävlingscentralens info. Blanketten finns tillgänglig i info. TD antingen gödkänner eller förkastar
ändringen.
Den person som anmälar lagen har ansvaret för rätta personuppgifter och att eventuella åldersbegränsningar följs, både
för de unga löparna och lag i grupp 2.
Tävlingsmaterial
Tävlingsmaterial hämtas klubbvis i info söndag 12.9. fr.o.m. kl. 07:00. Anmälningsafgifterna måste vara betalda och
löpordningarna inlämnade på förhand. Kuvertet med tävlingsmaterialet innehåller tävlingsnummer och EMITgranskningskort (inga säkerhetsnålar) samt ett återlämningskort för kartorna. Ansiktsmasken måste användas i infon.
Modellkontroll och nollställningspunkten ligger vid guidestolpe.
Tävlingsnummer
Topplagens nummer följer resultaten i FM-stafetten 2020.
Alla använder tävlingsnummer. Numret får inte vikas. Lagets och etappens nummer är tryckta på tävlingsnumret.
Kontrollera att du använder rätt (i enlighet med startlista) tävlingsnummer. Numret behöver inte returneras.
Emit-stämplingssystem och hyresbrickor
I tävlingen används Emit-stämplingssystem. Samma Emit-bricka får användas endast en gång under tävlingen. Emitbrickor kan vid behov hyras från info (hyravgift 10 €) Hyrda Emit-brickor returneras till info. För icke returnerad bricka
debiteras 87 €. Anteckna lagets nummer samt etapp på Emit- granskningskortet.
Utrustning
Registrerade GPS-sändare utan kartdisplay år tillåtna. Egna GPS-enheter som sänder i realtid är förbjudna, endast
GPS-enheter som tillhandahålls av arrangörerna för en del av lagen är tillåtna. Sparade GPS-uppgifter får inte
användas för att förbättra något lags prestationer. Sparad ruttdata får laddas upp på internet eller övriga tjänster efter
stafettens omstart.
Hjälmkamera är tillåten under själva prestationen. men samlas in vid växlingen och är i karantän till omstarten.
Tävlingsdräkten bör vara enligt reglerna. Spikskor är inte tillåtna.
GPS-uppföljning

GPS-uppföljning används i H/D21 på alla etapper. Lag som vägrar bära GPS-sändare utesluts ur tävlingen. Listan över
lag som har valts till att bära GPS-sändare finns på resultattavlan i tävlingscentrum. Det kan vara att lag som följs ändras
under tävlingen, så lyssna på speakern.
Arrangörerna hjälper till med att fästa GPS-sändaren och västen. Sändarna delas ut vid ingångsportens GPS-punkt.
Sändaren och västen måste bäras från incheckningen tills laget har gjort Emit-stämplingskontrollen och returnerat GPSsändaren. Att använda en egen GPS-väst är tillåtet. Man kan hämta GPS-västen redan innan man går genom
incheckningen, men själva sändaren fästs först vid incheckning.
ISTV-sändningen
Enligt orienteringsreglerna får tävlanden inte visa tävlingskartan och banan åt någon annan innan den sista tävlanden
startat. Detta gäller också information som erhållits under tävlingen från GPS-uppföljningen och webb- eller TVsändningar. Det är förbjudet att följa ISTV:s sändning på tävlingsplatsen från egna terminaler, detta gäller också
huoltajat. Det är också förbjudet att visa banan på en gammal karta. Underlåtenhet att följa denna fairplay-kod kan leda
till diskvalificering av alla idrottare och lag som deltar i den.
Serier och stäckor
Sträckorna är enligt reglerna och alla etapper har gaffling.

Serie

Åldern minst
deltagare/lag

Sträckans Kartan
längd (km)

Start

D21

5,0

1:10 000

10:20

H21

6,3

1:10 000

10:00

D16

14

3,7

1:10 000

10:00

H16

14

4,0

1:10 000

10:00

D18

3,9

1:10 000

10:10

H18

4,6

1:10 000

10:00

D20

4,6

1:10 000

10:20

H20

5,3

1:10 000

10:20

D35

35/105

4,0

1:10 000

10:20

H35

35/105

5,2

1:10 000

10:10

D45

35/130

3,8

1:10 000

10:10

H45

35/130

4,5

1:10 000

10:10

D50

40/150

3,6

1:7 500

10:00

H50

40/150

4,3

1:7 500

10:10

D55

45/170

3,0

1:7 500

10:00

H55

45/170

4,2

1:7 500

10:20

D60

50/190

2,9

1:7 500

10:20

H60

50/190

3,7

1:7 500

10:20

D70

60/210

2,4

1:7 500

10:10

H70

60/210

3,0

1:7 500

10:10

H75

70/225

2,5

1:7 500

10:00

H80

75/240

2,4

1:7 500

10.20

Starterna sker serievis i grupper enligt följande:
10.00: H21 H18 H16 H75 D50 D55 D16
10.10: D18 H35 H45 D45 H50 H70 D70
10.20: D21 H20 D20 D35 H55 H60 H80 D60
Gå till incheckningen senast 15 minuter före starten. Efter tömning av Emit-brickan fortsätter löparna till startområdet.
Därefter sker fortsättningen enligt instruktionerna för “Starten”
Starten
Starten befinner sig i tävlingscentralet. Startområdet gås genom tälten, där Emit-tömningen sker (ingången). De
tävlande måste använda ansiktsmasken vid ingången. Masken får tas av i uppvärmningområdet. Det finns skärpkorger
för masker i områden. Vid startpunkten finns det också skärpkorger för masker.
OBS!Emit-numren inläses inte, utan de skall anmälas via IRMA tillsammans med löpordningarna senast lördag 11.9 kl.
18:00.
Tillträde till startområdet 10 min före starten (den första starten kl. 10:00) eller efter den tidigare startgruppen har startat
(starten kl. 10:10 och 10:20). Det är förbjudet att lämna startområdet efter Emit-tömning.
Följ instruktionerna från speakern och funktionärerna på startområdet. De tävlande förflyttar sig till startraden enligt sitt
startnummer 5 minuter före start. Startraderna är markerade med guidningsskyltar som innehåller lagnummer i varje rad.
Kartorna delas ut till löparna, som bör kontrollera att han fått en karta som motsvarar eget tävlingsnummer. Tävlaren är
ansvarig för sin egen karta, så tävlaren ska kontrollera att han har fått den rätta kartan både vid starten och växlingen.
Det är möjligt att starta löst, så att tävlaren kan vänta bakom området utan att stå i startlinjen. Efter gemensam start
kommer tävlaren att få sin karta från funktionären i startlinjen enligt sitt eget tävlingsnummer och kan därmed starta
bakom de andra tävlare.
Startskottet skjuts. De tävlande får inte röra sig framåt förrän startskottet skjutits. Lag som tjuvstartar eller förorsakar
tjuvstart diskvalificeras. Utdelningen av kartorna och starten videofilmas. Från start och växling finns heldragen snitsel till
K-punkten.
Försenade lag får sin karta av funktionärerna efter startskottet.

Växling
Från den sista kontrollen finns en snitsel till växlingen/målet. Tävlare som kommer till växling och mål delas till växlingseller målfållor. Till växlingen används fållan till höger och vid målgång används fållan till vänster.
Den tävlande är själv ansvarig för att han tar det egna lagets följande fållan.
Kartorna skall samlas bort efter växlingsstämplingen. Den ankommande tävlande tar kartan från kartställningen och lämnar
kartan över till den nästä tävlanden I växelbommen. Den tävlande är själv ansvarig at han/hon tar det egna lagets nästa
etappkartan. Om växlingen sker med en fel karta, leder det till lagets diskvalificering.
Löparen som väntar vid växlingsbommen bör kontrollera att han har fått rätt lag- och etappkarta. Ifall lagets karta inte finns
på kartställningen, bör den kommande löparen meddela om det till Helppi-punkten vid växelbommen. Funktionären visar
den startande löparen till reservkartpunkten, som är belägen i närheten av K-punkten.
Endast tävlare med tävlingsnummer har tillträde till växlingsområdet. Ingången till växlingsområdet sker via Emitinskrivningen och Emit-tömningen. Tävlande som kommit in för växling får avlägsna sig endast via Emitkontrollpunkten.Ta hänsyn till övriga tävlande på båda sidorna av växlingsbommen. Undvik uppvärmning på området där
löparna löper ut. Löpare som väntar på sin växling kan värma upp bredvid snitseln på omväxlingsområdet. Det finns
uppvärminningsmöjlighet och WC i växlingsområdet.
Stängning av växling och omstart
Växlingen stängs ungefär kl 13:10. För de lag som inte kommit till växling hittills ordnas omstart för etapperna 2–4 från
kartställningarna ungefär kl 13.20. De tävlande förflyttar sig till kartställningarna ca 3 minuter före starten enligt speakerns
och funktionärernas direktiv. Omstarten sker enligt direktiv från speakern. Tidtabellen för omstarten ges av speakern.
Mål
Snitsel från den sista kontrollen till målet. Lagets placering avgörs vid passering av mållinjen. Tiden kommer från
målstämplingen efter mållinjen. De tio första lagen får sin placering i den ordning som de passerar mållinjen och avgörs
av måldomaren.

Löpare som avbryter tävlingen, anmäler sig vid målet och går genom stämplingskontrollen. Även skadade löpare bör
rapporteras till målfunktionärerna. Målet stängs kl 14.45. Ansiktsmasker och handsprit delas ut till löpare. Masken måste
används vid stämplingskontrol.
Klagomur
Klagomuren är belägen vid Emit-kontrollen och är öppen under tävlingens gång. Där klargörs ärenden angående tävlingen.
Möjliga diskvalificeringar av lag behandlas vid klagomuren vid behov tillsammans med lagledaren. Lagledare kan kallas
till platsen enligt funktionärernas direktiv. Eventuella anmälningar om förseelser och protester skall lämnas under tävlingens
gång till klagomuren eller tävlingsjuryns medlemmar endast i skriftlig form på papper. Den person som lämnar anmälan
måste uppge sina person- och kontaktuppgifter.
Resultat
Publiceras under evenemanget endast via FM-stafettens resultatservices internetsidan. De officiella resultaten publiceras
på nätsidan efter tävlingen.
Första hjälp
Första hjälpen finns i tävlingscentralen, i närheten av målområden. Ingången via servicebyggnadens västra sidan.
Tilltråde till start, mål och växlingområde
Endast tävlare med tävlingsnummer får tillträde till start-, mål- och växlingsområdet.
Prisutdelning
Prisutdelningen börjar när resultaten är klara, tidpunkten utges av speakern.
G1: FM-medaljer ges åt de tre bästa lagen och plaketter utdelas åt lagen placerade 4.-10. G2: Löpare i de
tre bästa lagen i varje klass får medaljer.
Tre bästa lag i G1 och det bästa laget i G2 får även hederspriser. Följ speakerns instruktioner för prisutdelningen.
Returnering av kartorna
Utdelning av returneringkartorna börjar efter omstarten vid tävlingcentralens info. Kartorna delas ut föreningsvis mot
lagkortet som finns i tävlingsmaterialet. Kartorna skall inte sändas per post. Följ på informationen från speakern.
Omklädning, dusch och WC
Omklädning i fältförhållanden. Det finns en duschmöjlighet med varmt vatten i tävlingcentralen.Ta hänsyn till
koronasäkerheten också I dusch (hålla säkerhetsavståndet).
Det finns toaletter i tävlingscentralen. På växlingsområdet och parkering finns det också några toaletter.
Restaurang och drickvatten
I tävlingscentralen finns restaurang och kafe, som fungerar enligt take away -princip.
Alla köp betalas i restaurangen/kafeen. Bankkort/kontant. På grund av den livliga datatrafiken kan det hända att
kortterminaler inte fungerar, så ta med även kontant. Varje tävlande/servicepersoner måste ta med sin egen dryck, inkl.
drickvatten. En begränsad mängd av flaskvatten säljs i tävlingscentralen.
Parkering
Parkeringen öppnas kl. 07:00. Följ vägvisningar och order från funktionärer.
Vägvisningen från VT5 och VT13.
Parkering av personbilar ligger i industritomter. Vägen från parkering till tävlingscentral är ca. 1,5 kilometer. Bussar och
husbilar/-vagnar parkeras bredvid vägen till tävlingscentralen, ca. 500 meter från tävlingscentralen. En mängd av
husbilar kan också parkeras vid personbilar.
Parkeringsbiljetter 5 €/fordon ska lösas ut i INFO och betalas med bankkort. På grund av den livliga datatrafiken kan det
hända att kortterminaler inte fungerar, så ta med även kontant. Om parkeringsbiljetten harn inte lösas ut från info, kan
den lösas ut från parkeringspersonal med 10€/fordon (kontant).
Från parkering, måste man gå över gatan med enstaka fordonstrafik. Försiktighet ska iakttas vid övergång av vägen. Följ
skyltarna mot tävlingscentralen.

Tävlingscentral
Tävlingscentralen öppnas söndag 12.9. kl. 07:00. Det är förbjuden att komma fram till området före tävlingcentralen
öppnas.
Tävlingscentralen ligger in Tornimäki skidcentret. Address: Skimbapolku 9, 50800 Mikkeli. Tävlingscentralens karta finns
på tävlingens internetsidan. I tävlingcentralet finns ett reserverat område för klubbtält/vindskydd.

Ingen barnpassning!

Funktioner som inte är tillåtna
Övernattning i/i närheten av tävlingscentralen eller på parkeringsområden är förbjudet.
Att reklamera eller sälja saker o.dyl. är förbjudet på tävlingscentralen och på parkeringsområden utan
tillåtelse från arrangörerna.
Att följa tävlingen på nätet genom ISTVs sändning med egna apparater under tävlingens gång är förbjudet,
även för servicepersoner.
Det är förbjuden att komma fram till tävlingscentralen före det öppnas (12.9. kl. 07:00)
.
Ändringar till tävlingsdirektiven
Eventuella förändringar i tävlingsdirektiven ges ut vid behov. De officiella och uppdaterade tävlingsdirektiven
finns i tävlingscentralen och på tävlingens nätsida på tävlingsdagen.
Tävlingsorganisation:
Tävlingsledare: Heikki Tonteri, htonteri@hotmail.com
Kilpailunjohtajan apulainen: Juha Paanila, +358 50 377 1200
Ledare till banläggningsgrupp: Jouni Nykänen, +358 40 725 4092
Resultatservice: Timo Harju, +358 44 565 1983
Informatör: Tiina Tervaniemi, +358 40 527 1053
TD (SSL/TA): Ari Kattainen, +358 40 516 9258
Bankontrollant: Pekka Valkonen (Kalske) +358 400 224 089.
Tävlingsjury
Ordförande: Pasi Valkonen (IHR)
Medlem: Janne Weckman (VeVe)
Medlem: Merja Rantanen (JRV)
Internetsidor: www.navisuunnistus.fi/sm-viesti-2021
Välkommen till Mikkeli Tornimäki!

