
TÄVLINGSDIREKTIV 
 
Orienterings FM i långdistans 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. 
 
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 samt arrangörernas tävlingsdirektiv. 
 
 
Huvudfunktionärer 
Tävlingens beskyddare:  
Tävlingsledare: Juha Inkilä, 0400 896164 juha.inkila@luumaenenergia.fi 
Vice tävlingsledare: Vesa Tielinen, 040-1284090 
Resultatservice: Panu Karhu 

Information och media: Anni Inkilä 

Info: Anni Simola 

Banläggare: Vesa Tielinen 

Teknisk delegat och WRE-övervakare: Johan Uusimäki 
Bankontrollant: Pekka Pulkkinen (Joutsenon Kullervo) 
Tävlingsjury: 
Ordförande: Reijo Mattinen (Joutsenon Kullervo) 
Medlem: Kalle Manninen (Anttolan Urheilijat) 
Medlem: Anni Väyrynen (Kymin Suunnistajat) 
 
 
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 
Man bör anlända till och lämna tävlingscentret enligt arrangörernas anvisningar. 
Skyltningen börjar i korsningen mellan Vaalimaantie (vägnr 387) och Ylijärventie 
(vägnr 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. Körtid från skyltningens början till tävlingscentret är ca. 10 min. 
 
Parkering 

Parkering sker i omedelbar närhet av tävlingscentret som fältparkering. 
Max avstånd till tävlingscentret är 500 m. 



Parkeringsavgiften är 5 €/dag/bil. Parkeringsavgiften kan betalas till informationen 
antingen kontant eller med kort. Parkeringsbiljetterna kontrolleras då ni avlägsnar 
er från tävlingscentret. För obetald parkering debiteras dubblet pris. 
 
Om bussar, husvagnar och husbilar måste meddelas i förväg till:  
Anni Simola, simola.anni@hotmail.com eller 050 4994092. 
 
 
Information 
Öppettider båda dagarna kl. 8-16 
Infon betjänar t.ex. i följande frågor: 
- förändringar i Emit brickor 
- hyres-Emit brickor 
- parkeringsavgifter 
- matbiljetter 
- hittegods 
- anmälan och betalning för motionsorientering 
 
 
Terräng 
Tävlingsterrängen är ett enhetligt område typiskt för södra Karelens 
skogbrukssterräng. Kullarna i området är delvis steniga. Löpbarheten är god 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/D15-20 och M/W21, 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 trycks i augusti 2022. Kartorna är i 
storlek A3 och finns i plastfodral. 
 
 
Förbjudna områden 
Förbjudna områden har markerats på tävlingskartorna med banmarkeringsfärg. Ifall 
det förbjudna området är markerat med heldragen linje, är området markerat med 
vitt band i terrängen. Alla gårdsplaner är dessutom förbjudna områden. 
Eventuella anmälningar om regelbrott skall lämnas skriftligt till infon senast 15 
minuter efter var tävlingsklass har avslutats. 
 
 
Uppvärmning 

För idrottare i WRE-klasserna finns det ett område för uppvärmning bakom 
starttröskeln i karantänsområdet både på lördagens kvaltävling och söndagens final. 
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Starter och starttröskel 
Den första starten i lördagens kvaltävling är kl. 10:00. På söndag är de första loppen 
i A- och B-finalerna också kl. 10:00. Starttröskel gäller för klasserna M21 och W21 
(både för kval och A-final). Starttröskeln för lördagens kval stänger kl. 11.00 medan 
starttröskeln för söndagens A-final stänger 11:30. Den beräknade tiden från 
tävlingscentret till starttröskeln är 15 minuter på lördagen och 20 minuter på 
söndagen. 
 
 
De idrottare i klasserna M21 och W21 som har passerat starttröskeln får sin 
utrustning transporterat till tävlingscentret av arrangörerna efter att starttröskeln 
har stängt. 
 
Det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller annan 
kommunikationsutrustning i karantänområdet och även under tävlingen. 
 
Det finns väderskydd i karantänområdet. 
 
OBS! I klasserna M/W21 har startens karthinkar symbolerna M/W21, men kartan är 
märkt med H/D21. 
 
Tävlingsnummer 
Tävlingsnummer används i varje klass. Numren fås på startplatserna.  
 
OBS: Ta med egna säkerhetsnålar för att fästa tävlingsnumren! 
 
I B-finalen används samma nummer som i kvaltävlingen. Deltagarna i A-finalen får 
nya tävlingsnummer på startplatserna. 
 
 
GPS-tracker 
Användningen av GPS-tracker är obligatoriskt för idrottare som utses av 
arrangörerna. GPS-trackers kommer att användas av alla tävlande i M21- och W21-
finalerna på söndag. 
GPS-enheternas västar fördelas i tältet efter starttröskeln och GPS-trackers i 
startfållan. 
 
 
Kontrollangivelser 
Lösa kontrollangivelser (storlek 5cmx18cm M21, 5cmx13cm W21)  finns tillgängliga i 
startfållan. Fodral eller material för fastsättning av de lösa kontrollangivelserna 
erbjuds inte. Kontrollangivelserna är också tryckta på kartorna. Klassernas M/W21 
kontrollangivelser har koderna H/D21. 
 
 
 



Stämplingssystem 

Emit-stämplingssystemet används i tävlingen. Kontrollera numret på din Emit-bricka 
i startlistan och kontrollera att brickan fungerar vid en modellkontroll i 
tävlingscentret nära anvisningsstolpen.  
 
Ett felaktigt Emit-nummer måste korrigeras vid info där också en icke-fungerande 
bricka kan bytas. Idrottaren ansvarar för att numret på brickan är korrekt och att 
brickan fungerar. Om idrottaren använder en annan Emit-bricka än den som har 
anmälts till arrangören blir idrottaren diskvalificerad. (Grenregler 11.518) 
Om du behöver byta numret på en Emit-bricka kan du göra det per e-post: 
timo.kokko@kokkens.fi, t.o.m. fredag den 2 september kl. 20.00. Efteråt kostar det 
5 €/bricka och måste göras vid infon innan idrottaren går till startområdet. Vid 
starten är det inte möjligt att byta numret. 
Hyrbrickor kan hämtas vid infon (10 €/bricka/dag) och måste återlämnas till infon på 
söndag efter tävlingen. Om hyrbrickan inte returneras debiteras priset för en ny 
bricka, dvs. 80 €. 
Emit kontrollremsor är tillgängliga båda dagarna vid starterna. Enligt grenreglerna är 
det endast tillåtet att använda Emit-brickor i sitt ursprungliga skick. 
 
Användningen av en bricka som har förändrats eller reparerats på något sätt leder 
till diskvalificering. Använd inte en bricka om batteriet har bytts! 
 
 
Tävlingsklädsel och orienteringsskor 
Det är förbjudet att använda spikskor i tävlingarna, dubbskor är tillåtna. 
(Orienteringens grenregler, punkt 3.51). 
 
 
Tävlingsklasser, distanser och startplatser 
Kvaltävling, lördag 3.9.2022, start 2 (1,5 km från tävlingscentret, vit vägvisning): 
 
Klass Distans  Till A-finalen går 
M21K1  9,20 km  17 

M21K2  9,29 km 17 
M21K3  9,31 km 17 
W21K1  6,63 km 25 

W21K2  6,54 km 25 

H20K  6,95 km alla som fått ett godkänt resultat 
H18K1  6,02 km 25 

H18K2  6,03 km 25 

H16K  5,0 km alla som fått ett godkänt resultat 
H15K  4,55 km alla som fått ett godkänt resultat 
D20K  5,36 km alla som fått ett godkänt resultat 
D18K1  4,79 km 25 

D18K2  4,89 km 25 

D16K  4,37 km alla som fått ett godkänt resultat 
D15K  3,98 km alla som fått ett godkänt resultat 
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Kvaltävling, lördag 3.9.2022, start 1 (2,0 km från tävlingscentret, vit vägvisning): 
 
Klass Distans  Till A-finalen går 
H35K  7,07 km  alla som fått ett godkänt resultat 
H40K1  6,68 km  alla som fått ett godkänt resultat 
H45K1  6,21 km  25 

H45K2  6,32 km 25 

H50K1  5,37 km 25 

H50K2  5,39 km 25 

H55K1  4,98 km 25 

H55K2  4,95 km 25 

H60K1  4,53 km alla som fått ett godkänt resultat 
H65K1  4,28 km 25 

H65K2  4,23 km 25 

H70K1  3,51 km alla som fått ett godkänt resultat 
H75K1  2,89 km  alla som fått ett godkänt resultat 
 
 
Final söndag 4.9.2022, start 1 (2,0 km från tävlingscentret, vit vägvisning): 
 
Klass Distans Kumulativa höjdmeter Kontroller Anmälda 

M21  16,36 km 530m  21 163 
W21  11,51 km  370m  18 80 
H20  11,77 km 365m 
H18  9,76 km  320m  
H16  7,70 km 200m  
H15  6,52 km  180m  
D20  8,24 km  230m  
D18  7,52 km  220m  
D16  6,65 km  180m  
D15  5,43 km  130m  
M21B1  12,13 km  
M21B2  9,74 km   
M21B3  8,34 km  
W21B  7,91 km 
H18B  6,96 km   
D18B  5,08 km   
 
Final söndag 4.9.2022, start 2 (1,5 km från tävlingscentret, vit vägvisning): 
 
Klass Distans 

H35  11,96 km 

H40  11,27 km 
H45  10,69 km 
H50  8,54 km 
H55  7,88 km 
H60  7,15 km 



H65  6,70 km 
H70  5,62 km 
H75  4,82 km 
H80  3,76 km 
H85  3,12 km 
D35  7,79 km 
D40  7,32 km 
D45  6,83 km 
D50  6,39 km 
D55  5,64 km 
D60  5,03 km 
D65  4,54 km 
D70  3,85 km 
D75  3,05 km 
D80  2,65 km 
D85  2,65 km 
H45B  7,21 km 
H50B  6,26 km 
H55B  5,01 km 
H65B  4,15 km 
 
Idrottare som kvalificerat sig till finalen startar i omvänd ordning, så att klassegraren 
av var klass i kvaltävlingen startar sist i sin klass i finalen. De idrottare som inte 
kvalificerat sig till finalen indelas i B-finaler enligt sina klasser så att de som 
utkvalificerades först startar sist i sin klass. De som inte kvalade till finalen i M21-
klasserna delas in i tre lika stora B-finalklasser på så sätt att de bästa delas in i den 
första B-finalklassen. De idrottare som avbröt, blev diskvalificerade eller inte deltog i 
kvaltävlingen startar först i den tredje B-finalklassen. I de klasser som inte har någon 
B-final (H20, H16, H15, D20, D16, D15, H35 och H40) har de idrottare som avbröt, 
blev diskvalificerade eller inte deltog i kvaltävlingen en möjlighet att delta i 
motionsorienteringen på söndag. Dessa idrottare får en biljett i infon som ger dem 
rätt att delta i motionsorienteringen. 
 
 
Vätskekontroll och första hjälp 
Vätskekontroller är markerade på kartan. Vätskekontroller är tillgängliga i 
söndagens final i klasserna H15-H75 och D15-D60.  Under lördagens kvaltävling finns 
vätskekontroller endast i klassen M21.   
 
Första hjälpkontroller finns markerade på kartan. I terrängen finns det en första 
hjälpkontroll både på lördag och på söndag. Vid tävlingscentret finns också en första 
hjälpkontroll. 
 
 
Kartbyte 
I finalen för klasserna M21 och W21 sker kartbyte vid tävlingscentret där det också 
finns en vätskekontroll. Det är möjligt att använda egen dryck.  
 



 
Mål 
I målet anvämnds målstämpling. Idrottaren måste omedelbart gå från 
målstämplingen till stämplingskontrollen. Eventuella oklarheter skall diskuteras vid 
klagomuren i närheten av stämplingskontrollen. På lördag skall alla idrottare lägga 
kartan i en påse med klubbens namn. På söndag returneras kartorna till påsarna tills 
kl. 13:15. Målet stänger kl. 16:00 både på lördag och på söndag. 
 
Protester skall lämnas in skriftligen till juryn i enlighet med grenreglerna för 
orientering senast 30/60 minuter efter tävlingens tekniska slut. 
 
Avbrytning av tävlingsprestation 
De som avbryter sitt tävlande skall snarast anmäla detta vid målet. 
 
 
Returnerande av kartor 
Kartorna för både lördag och söndag kan hämtas klubbvis vid målet på söndag 
fr.o.m. kl. 13:15. 
 
 
Omklädning, tvätt och toalett 
Tvättställen för kvinnor och män ligger i anslutning till tävlingscentret. Skyltning från 
info. Det finns inga separata omklädningsrum. Det finns toaletter vid tävlingscentret 
och vid startpunkterna. 
 
 
Pris 
De tre bästa i alla FM klasser erhåller medalj. Placeringarna 4-10 i klasserna H/D 15-
20 och M/W21 samt 4-6 i klasserna H/D 35-70 belönas med plakett. Alla pris utdelas 
efter att klasserna är färdiga.  
Dessutom utdelas bra hedersutmärkelser för de tre bästa i var klass. 
 
 
Fotografering under tävlingen 
I terrängen och vid tävlingscentret finns det fotografer och utrustning som 
fotograferar tävlingen. Genom att anlända till tävlingen samtycker du till att du 
fotograferas och att bildmaterialet används på sociala medier, på tävlingens 
webbplats och för andra icke-kommersiella ändamål. 
 
Motionsorientering 
Motionsorientering ordnas på söndag och det är möjligt att starta kl. 12:00-13:00. 
Avgiften 10 € betalas vid infon. Banor: A 6,86 km, B 4,57 km och C 2,76 km. Starten 
ligger 1,5 km från tävlingscentret och ligger vid start 2, vägvisning. Se den specifika 
anvisningen för motionsorienteringen. 
 
 
 
 



 
 
Barnpassing 

Barnpassning är tillgänglig vid tävlingscentret båda tävlingsdagarna. Föranmälan 
senast 1.9.2022 till anni.inkila(at)gmail.com Berätta för oss i meddelandet: 
 
    • Barnets namn och ålder 
    • Mellan vilka tider barnet skall passas 
 
 
 

Lunch och café 
Tävlingscentret erbjuder lunch- och caféservice båda dagarna. Matbiljetter 11 € / 
portion kan köpas på förhand vid infon (kontant/kort). Notera att  lunchen inte kan 
betalas direkt vid lunchstället. Lunch är tillgänglig båda dagarna från kl. 11:00 till ca. 
16:00. Maten är laktosfri.  
 
 
Hittegods 
Under tävlingens gång förvaras hittegods vid infon och efter tävlingen informeras 
därom på tävlingens webbsidor. Hittegodset förvaras i två veckor. 
 
 
Lycka till i tävlingen! 
 
Luumäen Rasti rf och Ylämaan Pyrkijät rf 


