
Sammanfattning av tävlingsdirektiven på svenska – FM Sprintstafett Raumo 19.5.2019 

 

Vägvisning till parkeringsplats och karantän: 

Tävlarna måste följa organisatörs direktiv och vägvisning. Vägvisning för bilar börjar från korsnigen mellan 

huvudväg 8 och väg 2052, cirka 3 km syd från Raumo centrum.  

För fotgängare och cyklister börjar vägvisningen från Hankkarintie (gångtunnel mellan Hankkarintie och 

Sahankatu). Från där mindre än 5 min till parkeringsplats. Alla tävlare måste gå från parkeringsplats till 

karantänområde via snitsling. 

Se kartan: 

 

 

Karantän: 

Tävlarna måste gå direkt till ett karantänområde. Karantänen öppnas 9.30 och alla tävlarna måste vara i 

karantänen 11.00. Tävlarna får inte gå till tävlingsarena före tävlingen. Tävlarna får inte använda 

mobiltelefoner, tabletter, datorer eller andra elektriska apparater i karantänen klockan 11.00-14.20. 

Tävlarna kan lämna karantänen endast genom emitag nollställnings-porten (inte återkomst). Det finns en 

modellkontroll och modeller av förbjuda områden i karantänområdet. Det finns cirka 60 m x 100 m rum på 

karantänområdet. Det finns också ett inomhusområde. Cafeterian servar tävlarna i karantänen. Fritt vatten. 

Kommunikation mellan karantänen och tävlingsarenan är förbjudet. 



Terräng: 

Gamla Raumos (Vanha Rauma) gator, gårdar och parker. Cirka 75% av terrängen är stenyta, asfalt, grus eller 

annat hårt underlag. 25% gräsmatta. Ingen skog. 

Speciella objekt på kartan: (Leikkiteline, pihakeinu = Lekställing, trädgårdsgunga. Patsas, muistomerkki = 

Staty, monument) 

 

Kartan: 

Sprintorienteringkarta, 1:4000. I klass H/D55 1:3000. Ekvidistans 2 m. Utskriftskarta, uppdaterad 12.5.2019. 

Kartan är i storlek A4 och i plastskydd. Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan, inga lösa definitioner. 

Kontrollkoderna är tryckta intill kontrollnumren. 

Kontroller: 

I tävlingen änvands EmiTag-stämplingssystem. Kontrollerna med kontrollflagga och EmiTag-stämplingplats. 

Det finns en modellkontroll i karantänen. 

Klasser och banlängder 

Klasser: 

H/D55 (född 1964 eller före) tre sträckor: dam-herr-herr. Start 11.00. 

H/D40 (född 1979 eller före) tre sträckor: dam-herr-herr. Start 11.35. 

H/D18 (född 2001-2005) fyra sträckor: dam-herr-herr-dam. Start 12.10. 

H/D21 (född 2005 eller före) fyra sträckror: dam-herr-herr-dam.  Start 13.00. 

Banlängder, kontroller och idealtid: 

 



Stämplingssystem 

Stämplingssystem är EmiTag. EmiTag-stämplingskortet sätts fast runt handleden med kardborrband. 

EmiTag tar stämplingen 30-50 cm från stämplingspunkten. Det räcker att EmiTag-stämplingskortet förs 

ovanför stämplingspunkten, det är inte nödvändigt att röra. Gult ljus blinkar cirka 10 sek efter stämplingen 

på EmiTag-kortet. Alla tävlarna måste använda olika kort, ett EmiTag-kort kand bara användas en gång 

under tävlingen. 

Start 

Start, växling och mål finns på tävlingsarenan. Första sträckans löpare får gå till startområdet via 

nollställnings-porten 10 min före starten. På porten kontrolleras tävlingsnumret och den tävlande nollar sitt 

EmiTag-kort. Tävlarna visas till startplatsen 4 min före start. Kartor delas i hand 2 min före start. Tävlarna 

håller kartan vänd nedåt tills start. Startskott skjuts med startpistol. Snitsling till K-punkten. 

Växling 

Nästa sträckans tävlare får gå till växlingsområdet via nollställnings-porten efter att föregående sträckans 

tävlande har inlett sin tävlingsprestation. Vid porten kontrolleras tävlingsnumret och den tävlande nollar 

sin EmiTag-kort. Ingen målstämpning. På växlingsområdet rör inkommande löpare vid utgående löpare. 

Utgående löpare avancerar sedan till kartbommen, tar sin karta och löper till K-punkten och börjar 

orientera. Efter stämplingskontrollen ska hyrda EmiTag-kort och nummerlappar ges tillbaka. Det är inte 

tillåtet att gå tillbaka till karantänen innan kl 14.05. Efter tävlingen kan tävlaren hämta sina tillbehör från 

förvaring och gå till duscharna. Att återvända till parkeringsplatsen innan kl 14.00 endast tillåtet via 

snitsling. 

Mål 

Det finns ingen målstämpling. Ordningen avgörs på mållinjen. Om nödvändigt, avgör måldomaren 

placeringarna. Målet stängs klockan 14.30. 

Förbjuda områden 

Några förbjudna områden är utmärkta i terrängen. Röd och gul snitsel. Kom ihåg att gå igenom de 

förbjudna områdena för sprintorientering. 

 

Skor 

Spikskor och dubbskor med metalldubbar är förbjudna. 

 



Toaletter 

Toaletter vid karantänen och tävlingsarenan. Toaletter också vid duschen. 

Dusch 

Duschar inomhus. 

Cafeteria och mat 

Cafeteria finns på gränsen av karantän och tävlingsarena, servar båda. Korv och plättar i tävlingsarena. 

Motionorientering 

Motionorientering Vanha Rauma Sprintti efter FM-tävlingen. Start 14.20–16. Betalning 12 e. Registrering på 

plats. 


