Stafettcup 2018
2:a deltävlingen
Tävlingsdirektiv stafett cup 14.6. KL. 19.00 i Jolkka, Nedervetil.

Stafetten består av tre sträckor. Sträckornas längd varierar mellan 2,4km och 3,4km.
Andra sträckan är kortare än de övriga sträckorna.
I laget bör ingå en deltagare som antingen är H14 eller yngre, H60 eller äldre, eller dam. Ifall
laget inte uppfyller kriterierna, får laget starta med 5 min tidstillägg.
I tävlingen används nummerlappar. Nummerlapparna fås från tävlingskansliet när startavgiften är
betald. Startavgiften är 15€/lag. Nummerlapparna bör ovillkorligen återlämnas direkt efter
tävlingen. Egna säkerhetsnålar är förbjudet att användas.
Starten sker kl. 19.15 och de lag som har 5 min tidstillägg startar kl. 19.20.
Första sträckans löpare bör gå in via emit avläsningen och därefter nolla emitkortet innan starten.
Inläsningen av emitkort påbörjas kl 18.45. Lag som inte uppfyller ålderkriterierna bör meddela om
detta vid inläsningen.
Andra och tredje sträckans löpare nollar emitkortet i startögonblicket och behöver inte gå via Emit
inläsningen.
Vid växlingen, stämplar den tävlande i mål och lägger kartan i kartlådan, tar en ny karta från
kartplanket och överlämnar den till nästa sträckans löpare. Därefter går den tävlande till
emitavläsningen.
Samstart sker på sista sträckan enligt tävlingsledarens direktiv.
Kartorna delas ut efter samstarten. Prisutdelning till de tre främsta lagen efter att sista laget har
gått i mål.

Välkommen!

Joakim Hansén och Andre Forsström, tävlingsledare

Viesticup 2018
2:n osakilpailu
Kilpailuohjeet, Viesticupin, toinen osakilpailu 14.6. 2018 klo. 19.00 , Jolkka, Alaveteli.
Viesti koostuu 3:sta osuudesta. Osuuden pituudet vaihtelevat 2,4- 3,4km välillä. Toinen
osuus on muita osuutta lyhyempi.
Joukkueessa pitää olla vähintään yksi kilpailija joka on H14 tai H60 tai nainen. Jos joukkue
ei täytä edellä mainittua kriteeriä, joukkue joutuu lähtemään 5 min aikasakolla muiden
joukkueiden perään.
Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita. Kilpailunumerot voi noutaa kilpailukansliasta.
Osallistumismaksu on 15€ /joukkue, maksetaan käteisellä. Numerolaput on ehdottomasti
palautettava kilpailukansliaan heti oman osuuden jälkeen. Omien hakaneulojen käyttö on
ehdottomasti kiellettyä.
Ensimmäinen lähtö on klo.19.15 ja toinen lähtö klo.19.20 niille joukkueille joka lähtevät 5
min aikasakolla.
Ensimmäisen osuuden juoksija tulee käydä Emit sisäänkirjatumisen kautta ennen htöä.
Emit sisäänkirjoitautuminen alkaa klo.18.45.Joukkue joka ei täytä ikä /sukupuoli
vaatimusta tulee ilmoittaa tästä sisäänkirjoitautumisen yhteydessä.
Toisen ja kolmannen osuuden juoksijat “nollaavat” emitkortit lähtöhetkellä. Osuuksien
juoksijat eivät tarvitse mennä Emit sisäänkirjottautumisen kautta.
Vaihdossa suoritetaan maalileimaus jonka jälkeen kartat laitetaan latikkoon. Kilpailija ottaa
seuraavan osuuden kartan telineeltä, ja antaa sen seuraavalle juoksijalle. Juoksija menee
heti osuuden jälkeen emit-purkuun. Numerolappu palautetaan toimitsijalle.
Yhteislähtö tapahtuu viimeisellä osuudella kilpailunjohtajan ohjeiden mukaan.
Kartat palautetaan yhteislähdön jälkeen.
Palkintojen jako suoritetaan viimeisen maalintulon jälkeen kolmelle parhaalle joukkueelle.
Tervetuloa!
Joakim Hansén, Andre Forsström kilpailun joht.

