
TÄVLINGSINBJUDAN 

Orienterings FM i långdistans (R1 och R2) hålls i Ylijärvi by i Ylämaa, Villmanstrand, 
den 3-4 september 2022. Tävlingen fungerar också som världsrankningstävling 
(World Ranking Event, WRE). 

Tävlingen arrangeras av Luumäen Rasti rf och Ylämaan Pyrkijät rf. 

Eventuell inverkan av coronaviruset på tävlingens organisation meddelas efter behov på 
de officiella nätsidorna på adressen https://smpitka2022.fi 

Regler och direktiv 

Tävlingen följer grenreglerna för IOF och SSL (Finlands Orienteringsförbund), de separata 
direktiven för finlands orienteringsmästerskap som SSL utfärdat för 2022, IOF WRE:s 
direktiv och arrangörernas instruktioner. 

Det är förbjudet att använda spikskor, dubbskor är tillåtna. 

Sträckor och idealtider 

De beräknade vinsttiderna är i enlighet med grenreglerna. De slutliga banlängderna 
publiceras i tävlingsdirektiven. 

Klasser 

H15-H21, D15-D21 och H35-H75 klasserna har en kvaltävling lördagen den 3 september 
och final söndagen den 4 september. Tävlingen är en världsrankingtävling (WRE) i 
klasserna H21 och D21. Deltagande i ovanstående klasser kräver också deltagande i 
kvalet. Vid behov delas lördagens kvalserie in i två eller flera kvalomgångar i enlighet med 
Orienteringsförbundets anvisningar. Deltagare i FM på långdistans måste fylla minst 15 år 
under tävlingsåret. 

Klasserna H80-H85 och D35-D85 har en final utan kval söndagen den 4 september. 

B-finalen kommer att hållas söndagen den 4 september i klasserna H15-H21, D15-D21 
och H35-H75 för dem som har eliminerats-, avbrutit- eller diskvalificerats i kvalet. Om 60 
tävlande eller färre anmäler sig till ovanstående kvalserie kommer alla som har fått en 
godkänd prestation i kvalet att kvalificera sig för A-finalen och B-finalen kommer inte att 
hållas i den klassen. I det här fallet kan de som har eliminerats-, avbrutit-, diskvalificerats- 
eller inte deltog i kvalet delta i motionsorienteringen på söndag. 

Deltagaravgift 

Deltagaravgiften för WRE klasserna (H21 och D21, kval och final) är 53 €.  

Deltagaravgiften för de övriga tvådagars FM klasserna (kval och final) är 50 €. För 
endagsklasser (inget kval) är anmälningsavgiften 32,60 €. 

Deltagaravgifter ska betalas främst via IRMA. 



Utlänningar som registrerar sig för WRE-klassen via IOF:s Eventor måste betala sina 
anmälningsavgifter i euro till: 

Kontoinnehavare: Luumäen Rasti ry 

Banknamn: Oma Säästöpankki Lappeenranta 

Bankadress: Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta 

IBAN: FI78 4108 0011 8016 47 

BIC: ITELFIHH 

Anmälan  

Anmälan till alla klasser sker via IRMA för lördagens kvaltävlingar. Utlänningar utan IRMA-
ID registrerar sig via IOF: Eventor (WRE-klasserna H21, D21). 

Anmälningarna ska vara gjorda senast torsdagen 25.8.2022 kl. 24.00. Efteranmälan är inte 
möjlig. 

Alla anmälda till WRE-klasserna (H21, D21) måste ha ett IOF-ID utfärdat av det 
Internationella Orienteringsförbundet (International Orienteering Federation, IOF). Det 
Finska Orienteringsförbundets (SSL) webbplats innehåller instruktioner om hur du skaffar 
och sparar ID:t i IRMA, https://www.suunnistusliitto.fi/2016/04/iofn-kilpailijatunnus-irmassa-
sen-tarkistaminen-ja-hankkiminen/ 

Emit-kortnumret måste anges i samband med anmälan. Om Emit-numret inte har angetts 
reserveras ett Emit-kort från arrangören för en hyra på 10 €. 

Tävlanden kontrollerar själv att anmälan har lyckats och är riktig i IRMA-systemet. Ifall 
problem uppstår, skall i god tid tas kontakt med: Panu Karhu, panu.karhu@kymp.net. 

Tävlingscentrum 

Tävlingscentret ligger i Ylijärvi by, Ylämaa, Villmanstrand. Vid centret har det reserverats 
plats för klubbtälten. Förutom tävlingsfunktionerna har tävlingscentret restaurang- och 
cafétjänster och försäljningspunkter. 

Övernattning vid tävlingscentret är förbjudet. 

Skyltning till tävlingscentret 

Skyltningen börjar i korsningen mellan Vaalimaantie nr 387 och Ylijärventie nr 14748. 
Adressen till skyltningens början är Ylijärventie 1, Lappeenranta/Villmanstrand. 

Skyltarna kommer att vara på plats senast fredagen den 2 september 2022 fr.o.m. kl 21. 

 



Parkering 

Parkering sker i omedelbar närhet av tävlingscentret som fältparkering. Parkeringsavgiften 
är 5 €/dag/bil. Parkeringsavgiften kan betalas till informationen antingen kontant eller med 
kort.  

Om bussar, husvagnar och husbilar måste meddelas i förväg till: 
simola.anni@hotmail.com. 

Start och starttröskel 

Första starten i lördagens kval är kl. 10:00. På söndag är de första loppen i A- och B-
finalerna också kl. 10:00. Starttröskel gäller för klasserna H21 och D21 (både för kval och 
A-final). Starttröskeln för lördagens kval stänger kl. 11.00 medan starttröskeln för 
söndagens A-final stänger 11:30. Sträckorna till start och starttrösklar publiceras i 
tävlingsdirektiven. 

Terräng 

Tävlingsterrängen är ett enhetligt område typisk för södra Karelens skogbrukssterräng. 
Kullarna i området är delvis steniga. Löpbarheten är bra i större delen av terrängen. De 
största höjdskillnaderna är 50 meter. Tävlingskartan är den första orienteringskartan som 
sammanställts över området. 

Karta 

Tävlingskartans skala är 1:15 000 för klasserna H/D15-21, 1:10 000 för klasserna H/D35-
50 och 1:7 500 för klasserna H/D55-85. Ekvidistansen är 5 m för alla klasser. Kartan är 
gjord av Janne Weckman. Kartan är offsettryckt (CMYK) och i kartan beskrivs även ”berg-
i-dagen”. Kartan kommer att tryckas i augusti 2022. Kartorna är i storlek A3 och finns i 
plastfodral. 

Stämplingsmetod 

Tävlingen använder Emit-stämpling. Ett hyreskort reserveras för tävlande vilka inte har 
angett ett Emit-kortnummer vid anmälningen. Hyreskort hämtas från informationen mot en 
avgift på 10 EUR. 80 EUR debiteras för icke returnerade kort. Tävlande med fel 
stämplingskort diskvalificeras. Tävlanden är ansvarig för att använda det tävlingskort som 
är markerat på startlistan. 

Omklädning, tvätt och toaletter 

Tävlingscentret har ett begränsat utrymme föreningstält. Tält som uppförs måste fästas 
ordentligt på marken. Tvättstället ligger i anslutning till tävlingscentret. Det finns toaletter i 
tävlingscentret och nära startpunkterna. 

Restaurang 

Tävlingscentret erbjuder lunch- och caféservice båda dagarna. 



Pris 

Priser delas up till de tre bästa i alla FM klasser. Placeringarna 4-10 i klasserna H/D 15-21 
samt 4-6 i klasserna H/D 35-70 belönas med plakett. 

Dessutom utdelas bra hedersutmärkelser för de tre bästa i var klass. 

Förträning och konditionsorientering 

Arrangörerna erbjuder träningsmöjligheter i den närliggande terrängen intill 
tävlingsterrängen. Information på arrangörernas hemsida https://smpitka2022.fi 

Motionsorientering ordnas på söndag. Kartavgiften är 10 euro. Anmälan till 
motionsorienteringen och ytterligare information om arrangemangen fås från tävlingsinfon. 

Inkvartering 

Information om inkvartering kommer att uppdateras på tävlingarnas webbsidor 
https://smpitka2022.fi. 

Arrangörer 

Tävlingsledare: Juha Inkilä, juha.inkila@luumaenenergia.fi, 0400 896164 

Banmästare: Vesa Tielinen vesa.tielinen@kymp.net, 040 1284090 

Information och media: Anni Inkilä anni.inkila@gmail.com, 040 6671751 

Info: Anni Simola simola.anni@hotmail.com, 050 4994092 

Resultatservice: Panu Karhu panu.karhu@kymp.net, 050 3533526 

Teknisk expert och WRE-handledare: Johan Uusimäki 

Bankontrollant: Pekka Pulkkinen JoKu 

 

Välkommen till Ylijärvi 

Luumäen Rasti rf, Ylämaan Pyrkijät rf 

 


