Stafettcup 2018
Årets nyhet inom motionsorienteringen är Stafettcupen 2018.
Arrangörer; OK Terjärv, Ok Botnia, Kaustisen Pohjan-Veikot, Vetelin Urheilijat
Stafettcupen består av 4 deltävlingar:
1. 4.5 Parsprint, Ok Terjärv, Plats: Sportstugan i Terjärv
Anmälan senast 2.5 till: mikael.ahlsved(at)multi.fi *
2. 14.6 Stafett, Ok Botnia, Plats: Jolkka (3 etapper)
Anmälan senast 12.6 till joakimh21(at)gmail.com
3. 3.8 Partioviesti, Vetu, Vetil, Pulkkinen (3 etapper)
Anmälan senast 1.8 till; 0407058266(at)netti.fi
4. 9.9 Kyläviesti, KP-V, Kaustby (4 etapper)
Anmälan senast 7.9 till; eeroka(at)kaustinen.fi
*I samband med anmälan till Ok Terjärvs parsprint bör nämnas hur många minuters
tidsförsprång laget är berättigad till. (Se regler för parsprinten)
Regler för samtliga deltävlingar:
Laget får ha valfri sammansättning förutom att det i laget bör ingå en dam, som kan ersättas
med högst en H14 pojke eller en över 60 år man.
För varje saknad stämpel får laget 10 min tidstillägg och diskvalificeras inte om det inte finns
andra orsaker.
Samma lag kan delta i samtliga deltävlingar eller i enskilda deltävlingar.
Anmälningsavgiften är 5€/deltagare och betalas kontant på tävlingsplatsen.
Efteranmälning på tävlingsplatsen i undantagsfall senast 30 min före starten.
Tävlingsarrangören tillhandahåller nummerlappar, ifall nummerlappen inte returneras genast
efter målgången blir laget ersättningskyldig. Ersättningen till tävlingsarrangören är
tävlingsnumret 3 gånger i euro.
Egna säkerhetsnålar är strängt förbjudet att användas.
Anmälning minst 2 dagar före tävlingen via e-post till arrangören.
Segrande laget i varje deltävling erhåller lika många poäng som det finns deltagande lag.
Laget som placerar sig på andra plats får en poäng mindre osv. Laget som kommer sist
erhåller alltid en poäng
De tre bästa lagen i stafett cupen erhåller ett pris i samband med sista deltävlingen.
Bland alla förhandsanmälda lag lottas det ut ett pris som fås vid sista deltävlingen.
Resultaten publiceras efter varje deltävling på Ok Botnias hemsida
www.okbotnia.fi
Närmare information hittas också på arrangerande föreningars hemsidor och
gästböcker.
Välkommen! Ok Terjärv, Ok Botnia, Kaustisen Pohjan Veikot och Vetelin Urheilijat.
1:a deltävlingens regler: Parsprint, Terjärv

Laget består av 2 medlemmar. Båda orienterar turvist 2 etapper, sammanlagt 4 etapper /lag.
Laget kan komponeras fritt av tex. 2st H21 herrar. Men ifall den ena eller båda av lagets
medlemmar är damer / över H60 eller under H14 får laget kompensation på starttiden 3min
/deltagare eller högst 6 minuter/lag.
Lagen startar i förhållande till lag sammansättningen kl 19.00 (lag med 6 min tidsavdrag)
19.03 (lag med 3 min tidsavdrag) och 19.06 (lag utan tidsavdrag)
Segrande laget är det lag som först kommer i mål med godkänt resultat. Laget får 10 min
tidsavdrag för avsaknad stämpel, ingen diskvalificeras. Laget kan diskvalificeras på andra
grunder ex.(regelbrott, löpning över förbjudet område)
3:e Deltävlingens regler
Partiosuunnistus /Patrullorientering Vetu, Pulkkinen

Gemensam start och laget får kartor med alla kontroller inritade. Från starten måste
laget löpa via K-punkten ut i terrängen. Lagets uppgift består av att fördela
kontrollerna så att det finns en stämpel från varje kontroll när laget går i mål. Det
bästa sättet för 3-manna laget är att fördela kontrollerna så att lagets medlemmar
kommer samtidigt till den sista kontrollen.
Lagets medlemmar samlas vid den sista kontrollen (K2) varifrån laget löper
tillsammans via snitseln i mål.
Vinnaren är det lag som först kommer i mål med en stämpel från varje kontroll.
För varje saknad kontroll får laget 10 min tidstillägg. Ingen diskvalificeras på grund
av utebliven stämpling, Laget kan diskvalificeras på andra grunder, ex brott mot
orienteringsreglerna.

