
Tävlingsdirektiv

FM i medeldistans i orientering (G1 + G2) och världsrankingtävling (WRE) 
6.6.2021 Merimasku, Naantali

Slutgiltiga direktiv finns på anslagstavlan i TC.

Tävlingsregler och -anvisningar

I tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds regler, specialdirektiven för FM-tävlingar 
2021 samt arrangörernas direktiv och IOF:s regler för WRE-tävlingar.

COVID -19 

Kolla särskilda anvisningar på nätsidorna (på finska) till nätsida.

Terräng

Orienteringstävlingar har inte arrangerats i tävlingsterrängen sedan år 1999. Terrängen 
består i huvudsak av öppen tallskog och ställvis finns det områden av 15-20 år gamla 
granplantor och delvis blandskog. Mellan backar och i sluttningar finns också äldre 
granbestånd. Det finns bara några nyare kalhyggen i terrängen. Framgångligheten är till 
stor del bra eller utmärkt, men sikten är begränsad på grund av till skärgården typiska låga 
barrträd. I finalens långa banor finns också ställvis blockfält under mosstäcke som utmanar 
orienterarnas smidighet speciellt i sluttningar. 

I kvaltävlingen är framgångligheten till stor del utmärkt. Finalterrängen har större 
höjdskillnader; där finns flera meter höga branter och mellan dem gömmer sig bergspass 
som inte är lätta att notera i hög tävlingshastighet. Båda tävlingarna har också flata 
skogsområden där man behöver kompass. 

Kvalterrängen har flatare skogsområden och bättre famkomlighet än finalen. I 
veteranklasser finns det måttligt med höjdskillander i båda tävlingarna. 

Karta

Orienteringskarta 1:10 000, i klasserna H/D45 och äldre 1:7 500, ekvidistans 5m, tryckt 
5/2021. Kartans storlek A4, i plastfodral. Kartläggare är Eero-Antti Lonka.

Kontrollangivelser

Lösa kontrollangivelser finns för alla klasser både i kvalen och i finalerna (A och B). Lösa 
kontrollangivelser finns i startfållan. Fodral eller material för fastsättning av lösa 
kontrollangivelser erbjuds inte. Kontrollangivelserna är också tryckta på kartan

Kontroller

https://tus.fi/sm2021/wp-content/uploads/sites/5/2021/05/Terveysturvallisuussuunnitelma.pdf


Vid kontrollerna finns skärmar och emit-stämplingsenheter. Modellkontrollen finns in i 
starttröskeln, där det också finns möjlighet att testa emit-kortet. Om ditt emit-kort inte 
fungerar finns det möjlighet att låna emit-brickor av starttröskelns funktionär.

Klasser, banlängder, antalet kontroller, stigning, startplatser och antalet löpare som går 
vidare till A-finalen finns i en skild tabell. 

 

Tävlingsnummer 

Alla löpare använder tävlingsnummer. För A-finalen får löparna en ny nummerlapp men i 
B-finalen används kvalets tävlingsnummer. I kvalet och finalerna finns nummerlapparna vid
starttröskeln (klassvis i pärmar) och emit-kontrollappar. Glöm inte handdesinfektion innan 
du tar ditt nummer! Nummerlapparna fästs på bröstet med deltagarnas egna säkerhetsnålar 

Obs! Egna säkerhetsnålar!. Nummerlappen får inte vikas.

WRE-Klasser får nummervesten från starttröskel samt med GPS-bärvest. GPS-enhet man får
i starten i tidpunkt 5 min.

Starttröskel

Starttröskeln används i kvalet och i A-finaler. Endast tävlande som i tid överskridit 
starttröskeln och tagit sin nummerlapp kan delta i tävlingen. Löparna måste vistas vid 
starttröskeln tills den egna starttiden. Vid startröskeln delas det ut kartor över 
uppvärmningsområdet. Man får endast lämna området via förstarten när man ska till sin 
startplats. 

Mobiltelefoner får inte användas vid starttröskeln.  

Starttröskeln stängs  i kvalet kl 9.30 och  i A-finaler kl 13.30, nummerlappar måste man ta 
från pärmen senast 15 min efter Starttröskel har stängd. B-final finns inte starttröskel.

Förstart

I kanten av starttröskeln finns förstart, där man går mot sin start 8 min före sin startid. I 
förstarten kontrollerar arrangören att gränsen överstigs i rätt tid. I kvalet finns en förstart 
till båda starterna, och i finalen finns två separat förstarter. 

Från kvalets förstart är avståndet till startplatsen 100 m (start 1) / 150 m (start 2) och från 
finalens förstart 350 m (start 1 / Urheilu-Mehiläinen) och 150 m (start 2 / OP Turun Seutu).

Klädtransport

Tävlande har möjlighet att lämna sina egna klädespåsar för transport från startplatsen till 
tävlingscentralens inkörning, början av vägen / se karta. Påsarna lämnas in vid starttröskeln
och de bevakas.

https://tus.fi/sm2021/kilpailuinfo/


Avstånd till start och starttröskeln samt snitsel

Snitseln till start börjar från tävlingscentralen. Man bör följa snitseln till startplatsen.  Vägen
till startplatserna går mestadels längs vägar och åkrar. Startsnitseln är märkt med svart-vit 
band. Till kvalets start lönar det sig att gå direkt från parkeringplatsen. Startsnitseln går 
från mitten av parkeringområdet och riktningen mot start är sydost.

Från startröskel till final start snitseln är röd–vit band.

Avstånd:

-        Starttröskeln (kvalet och final): 1100 m, från parkeringplats 600 m

-        Förstart: i kanten av starttröskelområde (200 m x 200 m) 

-        Startpunkt (avstånd från förstart):

o   Kvalet: 100 m (Start 1 / Urheilu-Mehiläinen) ja 150 m (Start 2 / OP Turun 
Seutu)

o   Final: 350 m (Start 1 / Urheilu-Mehiläinen) ja 150 m (Start 2 / OP Turun 
Seutu)

Startlistor 

Startlistorna görs enligt FOF:s regler och specialdirektiv för FM-tävlingar. H21-och D21-
seriernas startlistor är i enlighet med IOF:s världsranking. 

Kvaltävlingarnas startlistor finns på nätsidorna      senast torsdag 3.6  samt på anslagstavlan 
och i startröskeln under tävlingsdagen. Kontrollera ditt emit-nummer från startlistan. 
Förändringar ska anmälas til ilmoittautumiset@tus.fi

A-och B-finalernas startlistor publiceras på nätsidorna då kvalens resultat avgjorts. 

A-finalernas starttider avgörs enligt kvalens resultat så, att de bästa i kvalen startar sist. B-
finalernas starter genomförs i alla klasser som intervallstart. Startlistorna finns till påseende 
på anslagstavlan. Löpare som inte får ett godkänt resultat i kvalet, startar först i B-finalen.

Startintervallen är i kvalet och i B-finalerna 1 minut, A-finalerna 2 minuter.

Tävlingens första starttider:     

Kvaltävlingens första start är kl 9.00.

A-finalens första start är kl  13.00  och B-finalens kl  15.30.

Start

Den tävlandes nummerlapps logo visar startplatsen. Start 1 = Urheilu-Mehiläinen, start 2 = 
OP Turun Seutu. Obs. att klasser D20B ja D18B flyttar startplats mellan kvalet och finalen. 

mailto:ilmoittautumiset@tus.fi
https://tus.fi/sm2021/kilpailuinfo/


H21 och D21-seriernas startplats finns bredvid start 1, snitseln skiljer sig lite före 
startplatsen, följ skyltar.

Funktioner vid starten 

 5 minuter: tävlanden kallas vid namn till startfållan (WRE-klasser får GPS-enhet i 
final) 

 4 minuter: tävlande kan ta separata kontrolldefinitioner – egna fastsättningstillbehör
 3 minuter: nollning av emit-brickan 

 2 minuter: modellkarta till påseende 

 1 minut: förflyttning till karthinken med den rätta klassbeteckningen. 

Kartan får tas vid startögonblicket. Det är den tävlandens ansvar att ta rätt karta.

Kontroll av emit-brickan 

Kontrollera att ditt emit-nummer är rätt på startlistan och att brickan fungerar. Emit-
brickans funktion kan testas vid startröskeln. Ansvaret för att emit-brickan fungerar samt 
att den tävlande använder rätt nummer enligt startlistan, ligger på den tävlande själv. 
Användning av fel bricka har diskvalifikation som följd. Har brickan t.ex. gått sönder före 
tävlingen, bör bytet av brickan anmälas på förhand senast fredagen 4.6. klo 12.00.

Tillåtna emit-brickor 

Enligt FOF:s regler får man använda endast emit-brickor som inte har fixats på något sätt. 
Använd inte brickor efter byte av batteri. 

Emit-hyreskort 

Emit-hyreskort kan lösas ut vid infon i tävlingscentralen(5€). Byte/förändring av emit i infon
(3€). 

Förbjudna områden 

Förbjudna områden finns på kartan och vissa av dem har också utmärkts i terrängen. 

Mål

I tävlingen används målstämpling. Därefter följer den tävlande till stämpelkontrollen. 
Eventuella oklarheter i tävlingen behandlas vid klagomuren. 

Tävlingskartor får man hålla sig själv både efter kvalet och efter final.

I kvalet stängs målet kl  11.30. I A- och B-final stängs målet kl 18.00.

Instruktioner för avbrutna 

Avbryter man tävlingen, ska man anmäla sig i målet..

https://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/saannot-ja-ohjeet/sallitut-kilpailukortit/


Orienteringsskor 

Det är förbjudet att använda spikskor. 

Vätske 

Inga vätskekontroller i terrängen. Efter mål finns Marli Vital-saft (2,5 dl). Det finns också 
vatten vid startröskeln och tävlingscentralen.

GPS-uppföljning 

Tävlande i A-finalen i klasserna H/D21 förses med obligatoriskt GPS-
uppföljningsinstrument från arrangörernas sida. GPS-västarna för man i starttröskel  och 
GPS-instrumenten utdelas vid starten i tidpunkt 5 min. 

Priser, antal och tidspunkt för prisutdelning 

I FM-klasserna belönas tre (3) bästa med FM-medalj, i grupp 1 de på placeringar 4–10 och i
grupp 2 placeringar 4-6 belönas upp till (inkl.) H/D70 med FM-plaketter. I H/D75-, 80- och 
85-klasserna belönas enbart medaljörerna. Prisutdelningen sker klassvis efter resultaten har
blivit färdiga. 

Priser delas ut enligt klass i fem separata grupper:

Grupp 1: kl 15:00 – klasser H85, D75, D80, D85
Grupp 2: kl 16:00 - klasser H20, D20, H16, H15, H50, H55, H70, D50, D55, D70
Grupp: kl 16:30 – klasser H18, D18, H35, H45, D45, D16, D15, H60, H65, H75, H80, D60, 
D65, 
Grupp 4: kl 17:00 – klasser H40, D35, D40
Grupp 5: kl 17:30 – klasser D21, H21
Toaletter, omklädning och tvätt 

Det finns bajamajor och pissoarer. Toaletter i TC 16 st + pissoar, i Starttröskeln 9 st + 1 
pissoar och parkeringsplatsen 3 st + 1 pissoar.

Det finns ingen skild omklädning eller tvätt.

Fotografering och videoinspelning 

I terrängen och i TC:n finns det fotografer samt utrustning som fotograferar och spelar in 
tävlingen. 

Tävlingscentral

Se TC karta

INFO

https://tus.fi/sm2021/kilpailuinfo/


Infon är belägen i tävlingscentralen och hjälper med bl.a. följande: emit-förändringar, 
uthyrning av emit-brickor, hittegods och parkeringsavgift. 

Första hjälp 

I tävlingscentralen finns första hjälp, med läkare och första hjälp -grupp  Första hjälp 
-gruppen har tillgång till terrängtransporter (terränghjuling). Starterna har kontakt med 
första hjälpen. 

Föreningstält 

Föreningstält kan man sätta upp till tävlande serviceområde i tävlingscentral. (Se TC karta).

Restaurang och Kafé              

Varm pasta (broiler- och vegetarisk) bjuder man i restaurang kl 10 - 14. Maten kostar 10 €. Det har 
reserverats 1500 st matsatser och det är inte möjligt att beställa på förhand.  

Bredvid restaurangen serverar också kafé och där man säljer bl.a. bröd, bulle, softis, kaffe, te och andra 
dryck och grillkorv. 

Matbiljetter köper man från infon, de säljs inte i restaurangen. I kafét och infon det är möjligt att betala både 
kontant och med kort, men vi rekommenderar kortbetalning.

KAFÉ PRISLISTA
Kaffe/Te         1,5 €
Kakao                                  1,5 €
Saft                                      1 €
Läsk                                    3 €
Källvatten       2 €
Bröd (råg eller semla)         3 €
Bulle                                    2 €
Choklad         1 €
Korv                                     2 € 
Majs                                    2 €

 

Hittegods

Efter tävlingen kan hittegods höras efter i nummer

0509667719 eller via e-post mirja.huhtinen@fimnet.fi

Tävlingsorganisation

Tävlingsledare: Marko Virta 0504695236

Informatör: Heikki Pesola 0408366772

Kontrollant (TA):Tapani Koskela 0404510670

IOF kontrollant (WRE): Tapani Koskela 0404510670

Bankontrollant: Visa Koponen 0445692290

mailto:mirja.huhtinen@fimnet.fi
https://tus.fi/sm2021/kilpailuinfo/


Banläggare: Janne Salmi 0405519769

Mål och resultat: Jouni Laaksonen 0405238538, Risto Kivinen (WRE)

Starter: Laura Jerkku 0400916110

Info: Mirja Huhtinen 0509667719

Restaurang: Lotta Haavisto 0400540032

Första hjälp: Riikka Ajalin 0405173910

Speaker: Antti Veijalainen 

Tävlingsjury

-        Ordförande: Manne Willman, Rastikarhut

-        Medlem: Maritta Nurmi, Vaasan Suunnistajat

-        Medlem: Juha Muhonen, Vaasan Suunnistajat

 

LYCKA TILL I TÄVLINGEN!

Turun Suunnistajat 

 


