EKORRSTIGSFINALEN 4.7.2017
Preliminära tävlingsdirektiv. Slutliga direktiv på tävlingsplatsens anslagstavla.
Arrangör:
Tävlingsledare:
Banläggare:
Bankontrollant:

OK Botnia
Kenth Sågfors
Stefan och Kati Nynäs
Eva-Lotte och Peter Myrskog

Tävlingsjury:

ordf.

Tävlingskarta:

Skala 1:10 000 i klasser H/D14 – 16 och i skala 1:7500 i klasser H/D13 och yngre.
Kartan i plastfodral. Kontrollangivelser är tryckta på kartan, inga lösa kontrollangivelser finns.
Sandgroparna förändras dagligen och ”rena sandhopar” (bara ren sand) med några
undantag har inte inritats på kartan. Däremot är hopar med fyllnadsjord och stenar
inritade. Energistubbar som finns i några vallar är inritade med grönt tecken för
jordskärning. Se anslagstavlan.

Förbjudna områden:

Järnvägen får EJ BETRÄDAS samt övriga områden vars karttecken meddelar att de ej
får beträdas.

Kontroller och stämpling:

Kontroller motsvarar modellkontroll som finns vid Info-pålen. 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. Ruttorienterare får avvika från snitselbandet!
Kontrollerna är nära varandra i terrängen så kontrollera koderna noggrant och
utgå ifrån att kontrollangivelsen har den rätta koden.

Emit:

Kontrollera med startlistor att Emit-kortets nummer stämmer med startlistan.
Kontrollera Emit-kortets funktion vid modellkontrollen i god tid innan man far till
start. Låne-kort finns vid tidtagarvagnen. Samma Emit-kort får användas endast en
gång under tävlingen.

Terrängen:

Terrängen runt TC och start består till stor del av tallmo med överlag god
framkomlighet och bra sikt. De äldre klassernas banor gör en runda i en för trakten
normal skogsterräng. Sankmarker och mossar är torra, en del sankmarker som varit
t.o.m som små sjöar de senaste åren är några veckor före tävlingen helt torrlagda.
Stigen från starten har lös sandbotten som ”mönkijät” och hästar trampat sönder
och om vädret är torrt är den tunglöpt, så här är det bäst att använda kanterna av
stigen. Grundvattennivån är betydligt lägre än den varit de senaste åren. Mossar
och gropar som varit som ”små sjöar” är nu helt torra.

Starten:

Till start ca 600 m blåvit snitsel. 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/D12-H/D14 får ta kartan 1 min före start. Ruttorienterarna får kartan 2
min före starten. Modellkartor finns i startfållan. Se startdirektiven i slutet av PM.
RR-Specialklassens följeslagare går inte via startfållan utan ansluter till orienteraren
via startfållans utsida.
Alla bör använda Emit ”backup-lappar” som finns vid starten. Skriv ditt

tävlingsnummer på ”backup-lappen”.
Det stora antalet RR-orienterare medför ett långt startfält och för att lite korta av
startfältet är startmellanrummet 1 minut i RR-klasserna. Dessutom startar 2 st åt
gången i SpecialRR-klassen.
Målet:

Snitsel från sista kontrollen till mål bör följas. Vid sista kontrollen finns två stycken
Emit-stämplingsenheter, den ena märkt med sifferkod 100 och den andra med RRkod. 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.
Ruttorienterare som saknar en kontrollstämpel diskas inte utan erhåller ett
tidstillägg på 10 min/saknad kontroll.
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.

Banlängder:

Klass

Banlängd

H16
H15
H14
H13
H12
H12TR
D16
D15
D14
D13
D12
D12TR

4,54 km
4,12 km
3,45 km
3,06 km
2,25 km
1,48 km
4,11 km
3,91 km
3,30 km
3,06 km
2,25 km
1,48 km

1:10 000
1:10 000
1:10 000
1:10 000
1:7 500
1:7 500
1:10 000
1:10 000
1:10 000
1:10 000
1:7 500
1:7 500

A4
A4
A4
A5
A5
A5
A4
A4
A4
A5
A5
A5

H10RR / D10RR

1,58 fågelvägen
(bandet 2,2 km)
1,58 fågelvägen
(bandet 2,2 km)

1:7 500

A5

1:7 500

A5

SpecialRR

Kartskala

Kartstorlek

WC:

Se Info-pålen.

Första Hjälp:

I TC i närheten av tidtagarvagnen.

Omklädning och tvätt:

Omklädning i fältförhållanden. Avskärmning för omklädning finns i TC, se infopålen.
Sandgropen norr om TC får användas för tvätt. Djupet i sandgropen kan vara upp
till 4 m och stränderna är rätt branta, ca 4-5 m från stranden börjar djupet närma
sig 1,5-2 m. Föräldrar och ledare bör hjälpa till med övervakning av icke simkunniga.
Ingen tvål/schampo används vid tvätten.
Duschmöjlighet i Kronoby Idrottshall, Idrottsvägen 4. Hallen stängs kl. 20:00.

Priser:

Mästerskapsmedaljer till de tre bästa i varje klass förutom klassen SpecialRR.

Lycka till i skogen!

