
 

Tävlingsinbjudan 

FM-tävlingarna i orientering på långdistans (R1 och R2) samt World 

Ranking Event (WRE) vid Vuorijärvi, Siikainen 12 - 13.9.2020. 

Kankaanpään Suunnistajat ry. och Siikaisten Sisu ry. svarar för 

arrangemanget av tävlingen. 

Coronavirus COVID-19 kan orsaka ändringar vid arrangerandet av FM-långa 2020. Lägesinformation står att 

finna på FM-tävlingens nätsida. 

Regler och direktiv 

I tävlingen gäller IOF:s och SSL:s tävlingsregler, direktiv för FM-långa för 2020 utfärdade av SSL, IOF:s 

direktiv för WRE-tävlingar samt arrangörernas tävlingsdirektiv. 

Spikskor är förbjudna, men dubbskor är tillåtna. 

GPS-utrustning utdelad av arrangörerna är obligatorisk för utsedda tävlande. 

Banlängder och idealtider 

Uppskattade segrartider är enligt SSL:s grenregler. Slutgiltiga banlängder presenteras i tävlingsdirektiven.  

Tävlingsklasser 

H21, H20, H18, H16, H15 och D21, D20, D18, D16, D15 samt H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65 och H70 

har kvaltävling lö 12.9 samt final sö 13.9. I klasserna H21 och D21 gäller tävlingen också som världs(WRE) 

rankingtävling. För deltagande i vilken som helst av ovannämnda klasser förutsätter start även i 

kvaltävlingen. Lördagens kvaltävling delas upp vid behov i två eller flera kvalheat i enlighet med SSL:s 

direktiv för FM-långa 2020. Deltagarna i FM-långa bör under tävlingsåret fylla minst 15 år. 

Klasserna H75, H80 och H85 samt D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80 och D85 löps som 

direkt final, utan kval, sö 13.9. 

Tävlande som icke kvalificerat sig för final eller som avbrutit eller diskvalificerats i kvaltävlingen, har rätt att 

ställa upp i B-finalen sö 13.9 i de nationella tävlingsklasserna H21, H20, H18, H16, H15, D21, D20, D18, D16, 

D15, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65 och H70. Även deltagare, som inte löpt i kvaltävlingen, har rätta 

att delta i B-finalen i alla andra klasser utom H21 och D21. 

Deltagaravgifterna 

Deltagaravgiften i WRE-klasserna (H21 och D21, kval och final) är 39,20 €. 

Deltagaravgiften i övriga tvådagarsklasser i FM (kval och final) är 36,20 €. I endagsklasserna, de som inte 

har kval, är avgiften 25,35 €. Deltagaravgifterna bör i huvudsak betalas via IRMA-systemet. 

Utlänningar, som anmäler sig till WRE-klasserna via IOF:s Eventor, bör betala startavgiften i euro enligt 

följande information: 

Kontoinnehavare / Account owner: Kankaanpään Suunnistajat ry. 

Bankens namn / Bank name: Länsi-Suomen Osuuspankki 

Bankens adress / Bank address: Torikatu 11, 38700 Kankaanpää 

IBAN: FI32 5106 0120 1298 30 

BIC: OKOYFIHH 



 

Anmälning 

Anmälning till alla klasser sker i IRMA-systemet via kvaltävlingen. Via 

IRMA anmäler sig också de utlänningar, som har IRMA-koder. Om en 

utlänning, som anmäler sig till WRE-klasserna H21 och D21, saknar IRMA-

kod, görs anmälan via IOF:s Eventor. 

Anmälningarna bör vara framme senast torsdag 3.9.2020 före kl. 24.00. Efteranmälningar beaktas inte. 

Alla deltagare, som anmäler sig till WRE-klasserna, bör ha en IOF ID-kod, som utfärdats av Internationella 

Orienteringsförbundet (IOF). På SSL:s nätsida https://www.suunnistusliitto.fi/2016/04/iofn-

kilpailijatunnusirmassa-sen-tarkistaminen-ja-hankkiminen/ hittar man direktiv vid anskaffningen av koden 

och registreringen av den i IRMA. 

Anmälan bör innehålla den tävlandes EMIT-nummer. Om EMIT-numret inte meddelas, reserverar 

arrangören en EMIT-bricka för den tävlande och debiterar för detta 5 € i hyra. 

Den tävlande bör, via IRMA-tjänsten, kolla att anmälan lyckats och att den är korrekt.  

Om problem uppstår, tag i god tid kontakt med info via adressen seijakpeltomaki@gmail.com. 

Tävlingscentralen (TC) 

TC ligger i Vuorijärvi, Siikainen. Endast ett begränsat utrymme har reserverats för klubbtält. Klubbtälten bör 

förankras sakligt i marken. 

I TC hittar men utöver tävlingsfunktionerna också restaurant- och cafétjänster, tvättmöjligheter, 

barnpassning (småttis) samt prylförsäljning. Övernattning i TC är inte tillåtet. 

Vägvisning 

Vägvisningen till TC börjar vid korsningen av riksväg 8 och stamväg 270 i Tuorila och vid korsningen av 

stamvägarna 44 och 270 i Alahonkajoki. Från Tuorila är körtiden till TC cirka 30 min och från Alahonkajoki 

cirka 35 min. Ankomst till TC får ske endast längs de anvisade rutterna. Vägvisningen är på plats senast på 

fredag 11.9.2020 kl. 21. 

Parkering 

Parkeringen är i omedelbar närhet av TC på en åker. Parkeringsavgiften är 5 €/bil/ dag. Avgiften betalas i 

info. Anmälan om husvagnar och -bilar samt bussar bör göras på förhand till adressen 

seppo.vehkala@gmail.com. 

Om reservparkeringen, som följd av väderleksförhållanden, tas i bruk, ges information om detta senast 

söndag 6.9.2020 kl. 20 på tävlingens nätsida. 

Starter och starttröskel 

Första start vid kvaltävlingen är kl. 10 på lördagen 12.9. På söndagen 13.9 är de första starterna i A- och B-

finalen kl. 10. Klasserna H21 och D21 har starttröskel. Starttröskeln stängs på lördagen i kvaltävlingen kl. 

10.45 och på söndagen i finalen kl. 11.00. I B-finalerna tillämpas inte starttröskel. Avståndet från TC till 

starttröskeln och till starterna meddelas i tävlingsdirektiven. 

Starttiderna för lördagens kval och för söndagens direkta finaler meddelas på tävlingens nätsida senast 

onsdag 9.9.2020 kl. 24. Startlistorna uppgörs enligt SSL:s direktiv för FM-tävlingar för 2020. 
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Tävlingsnummer 

Tävlingsnummer används i alla klasser. Numren fås i starterna. B-

finalisterna använder samma nummer som i kvaltävlingen (borttappade 

eller saknade tävlingsnummer för B-finalen erhålls från info). Deltagarna i 

A-finalen får nya tävlingsnummer vid starterna. 

Terrängen 

Tävlingsterrängen är i huvudsak typisk skogsterräng för norra Satakunda, där områden med berg-i-dagen 

alternerar med kärr. Löpbarheten i terrängen är till största delen god. Höjdskillnaderna och 

detaljrikedomen varierar.  

På området har inte arrangerats orienteringstävlingar tidigare. 

 

Kartan 

Tävlingskartan är i skala 1:15 000 i klasserna H/D15–21, 1:10 000 i klasserna H/D35–50 samt 1:7 500 i 

klasserna H/D55–85. Kartans ekvidistans är i alla klasser 2,5 m. Kartan har ritats av Kimmo Viertola. Kartan 

är offset-tryckt (CMYK) med beteckning för berg-i-dagen. Kartan är tryckt 8/2020. Kartan är i plastfodral. 

Kartorna är i storlek A4 och A3. 

Stämplingssystem 

I tävlingen används EMIT-stämplingssystem. För de tävlande, som inte meddelat EMIT-nummer i samband 

anmälan, har reserverats EMIT-brickor som hyrbrickor. Hyrbrickorna kan avhämtas från info mot 

hyravgiften på 5 €. För hyrbrickor, som inte returneras, debiteras priset för en ny bricka, - 80 €. Tävlande, 

som tävlar med fel bricka, diskvalificeras. Den tävlande svarar själv för att hen löper med den bricka som 

angetts i startlistan. 

Omklädning, tvätt och WC 

I TC har reserverats ett begränsat område för föreningstält, som bör förankras sakligt i underlaget. 

Tvättplatserna finns i anslutning till TC. WC finns i närheten av TC och startplatserna. 



 

 

Barnpassning (Småttis) 

Förhandsanmälningar till småttis tas emot på förhand till info via 

adressen seijakpeltomaki@gmail.com. Du kan komma med ditt barn till 

småttis också utan förhandsanmälan. Barnen bör vara klädda för 

uteaktivitet enligt väderleksförhållanden. Barnen bjuds på ett litet mellanmål, så meddela eventuella 

matallergier på förhand. 

Restaurant 

I TC bjuds det på lunch- och cafétjänster vardera dagarna. 

Pris 

De tre bästa i alla FM-klasser erhåller medalj och hederspris och ytterligare plaketter i klasserna H/D 15–21 

på placeringarna 4–10 samt i klasserna H/D35–70 på placeringarna 4–6. 

Förhandsträning och motionsorientering 

Arrangörerna bjuder på träningsmöjligheter i grannterrängen till tävlingsterrängen. Exaktare information 

hittas på tävlingens nätsida www.kansu.fi/sm2020. Träningarna står tillbuds hela sommaren.  

Kontaktuppgifter: Seija Peltomäki, seijakpeltomaki@gmail.com. 

Under vardera tävlingsdagarna är det möjligt att motionsorientera. Tillbuds står några banalternativ. 

Kartavgiften på 10 € betalas i info, där man får närmare direktiv om startplatsen. 

Inkvartering 

Information om olika inkvarteringsalternativ hittas på tävlingens nätsida 

http://www.kansu.fi/sm2020/majoitus.  

Huvudfunktionärer 

Tävlingsledare: Hanna Kallio, kallionhanna@gmail.com, 0407776428 

Assisterande tävlingsledare: Pertti Manninen 

Information och media: Tuomas Väinä, 050 323 3748, tuomas.vaina@kankaanpaa.fi 

Info: Seija Peltomäki, seijakpeltomaki@gmail.com 

Banläggare: Raimo Hannukainen (R1), Taisto Salo (R1), Jouko Huuhka (R2) och Reijo Mäkilä (R2) 

Resultatservice: Jussi Hannukainen 

Teknisk delegat (TD) och WRE-övervakare: Tauno Haapasaari 

Bankontrollant: Seppo Sipilä, Rastikarhut 

Tävlingens nätsida: www.kansu.fi/sm2020 

 

Välkomna! 

Kankaanpään Suunnistajat ry. ja Siikaisten Sisu ry. 
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