Tävlingsinbjudan
FM i sprintorientering för grupp 1 och grupp 2 i Uleåborg, söndag 16.9.2018.
Världsrankingtävling (World Ranking Event).
I tävlingen gäller Finlands orienteringsförbunds (SSL) tävlingsregler och regler
för IOF World Ranking Event, samt specialdirektiv för FM-tävlingar 2018 och
arrangörens anvisningar. Specifikationer för tävlingen publiceras på tävlingens
hemsida.
Tävlingsklasser: H21, H20, H18, H17, H16, H15, H14, D21, D20, D18, D17,
D16, D15, D14, H35-H85, D35-D85.
Idealtider i alla klasser enligt tävlingsreglerna.
Deltagaravgift i H21 och D21 37,30 euro. I övriga klasser 34,20 euro.
Anmälan via Irma-tjänsten senast 6.9.2018. Ingen efteranmälan. OBS! Av
alla som anmäls till världsrankingtävlingen i klasserna H21 och D21 krävs ett
IOF-person-ID. På SSL:s hemsida finns ansvisningar för hur man kan erhålla
och kontrollera sitt IOF-person-ID, samt hur man sparar ID:t i IRMA-tjänsten.
Finländska löpare och löpare som representerar en finländsk klubb anmäler sig
till WRE-tävlingen endast via IRMA-tjänsten (inte via Eventor). Utländska
löpare som inte representerar en finländsk klubb kan anmäla sig till
WRE-tävlingen via IOF Eventor-tjänsten.
Tävlingsområdet är i tränings- och tävlingsförbud. Tävlingsområdet finns till
påseende på tävlingens hemsida och på karttarekisteri.fi. För deltagare i
FM-tävlingen är det förbjudet att träna eller på något vis röra sig med karta
på tävlingsområdet. Att röra sig på området i annat syfte är tillåtet fram till
2.9.2018. Detaljerade instruktioner finns på tävlingens hemsida.
Tävlingscentral och vägvisning: Som tävlingscentral fungerar Raati
idrottscenter, Raatintie 2.
Parkering: Raati idrottscenters parkering är reserverad för föreningsbussar,
VIP/Press och arrangörer. För deltagare gatuparkering längs gatorna utanför

tävlingsområdet enligt normala gatuparkeringsregler. Tilläggsinformation
kommer att finnas på tävlingens hemsida närmare tävlingen. För dem som
anländer med tåg eller buss ligger tåg- och busscentralen ca 1500m från
tävlingscentralen.
Starttiderna publiceras på tävlingens hemsida senast torsdag 13.9.2018.
Kval: Första start kl 09:00. Starttröskel som stängs kl 09:05 i samtliga klasser.
Avståndet från tävlingscentralen till starttröskeln 1100 meter. Förstart vid
starttröskeln i alla klasser 20 minuter före egen starttid. Avståndet från
förstarten till starten är ca 700 meter.
Finalernas tidtabeller, startröskel och avståndet till start anges senare, senast i
tävlingsdirektiven.
I klasserna H21 och D21 har samtliga löpare i A-finalen obligatorisk GPS.
A-finalen sänds i TV.
Karta: Tryckt sprintorienteringskarta 9/2018 ISSOM2007, H/D14 - H/D55
skala 1: 4000. Storlek A4 (kval och finale). Ekvidistans 2m. H/D60 till H/D85
skala 1: 3000. Storlek A3 (kval) och A4 (finale). Ekvidistans 2m. I plastfodral.
Stämplingssystem: Emit-stämpling. Emit-numret måste anges i samband
med anmälan. Om Emit-numret inte anges reserverar arrangören ett
lånekort, hyresavgift 10 euro. För oreturnerat lånekort debiteras 70 euro.
Utrustning: spikskor och nubbskor är förbjudna.
Samtliga klasser använder tävlingsnummer. I A-finalerna används nya
nummerlappar. Reservera egna säkerhetsnålar. I klasserna H21 och D21
används nummervästar. Tävlingsnumren finns vid starttröskeln.
Omklädning och tvättmöjligheter vid tävlingscentralen.
Restaurang och kafé vid tävlingscentralen. Möjlighet till mat.
Barnpassning: vid tävlingscentralen. Barn yngre än 1-år bör anmälas på
förhand till: satu.haajanen@gmail.com.

Funktionärer: tävlingsledare Vesa Halonen tel. 040-8052049;
banläggargruppens ledning Heikki Grekelä; teknisk sakkunnig Hannu Pyy,
Finlands Orienteringsförbund; bankontrollant Jari Lehtosaari, Haukiputaan
Heitto; WRE-kontaktperson Olli Liinamaa.
Informatör: Olli Liinamaa tel. 040-5461418, oliinamaa@gmail.com
Tilläggsinformation: Tävlingens hemsida
http://www.skpohjantahti.fi/kilpailut/sm2018/
Välkommen till Finlands största sprintorienteringsevenemang.
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