
Ungdomsserietävling (UST) 1 & Kompass-närtävling (Suunnistava Uusimaa föreningarna), 
tisdagen 18.5.2021 i Sibbo, Söderkulla 

 

Tävlingsdirektiv 

Om hälsosäkerhet under tävlingen:  

Vi utgår från att deltagarna följer arrangörens hälso- och säkerhetsinstruktioner. Närkontakter bör 
undvikas vid parkering, i tävlingscentralen, vid starten och mål. Personer över 12 år måste 
använda ansiktsskydd (förutom vid själva tävlingsprestationen). Vid starten finns skräpkorg för 
använda skydd. Vid målet finns nya skydd och handdesinfektionsmedel.  

Kom ihåg att hålla dig på avstånd även i terrängen och vid kontrollerna. Vänligen undvika onödig 
vistelse i tävlingscentralen, starten och mål.  

Ingen publik tillåts på plats.  

Stanna hemma om du är eller känner dig sjuk.  

Tävlingsmaterial hittar du på nätet https://oktrian.fi/fi/nuorten-sarjasuunnistukset/ 

 

Funktionärer: 

Tävlingsledare: Sirpa Holmström, 050-3100 711 

Vice ledare  Sami Sillman, 050-502 8373 

Banläggare:  Anneli Laurila 

 

Vägbeskrivning och parkering 

Adressen till tävlingscentralen är Söderkulla skidstadion, Amiralvägen 100, 01150 Söderkulla. 
Vägbeskrivning från korsningen vid Nya Borgåvägen (170) och Söderkullavägen. Adressen till 
parkeringen är Kompassgränden, 01150 Söderkulla. Avstånden från parkeringen till 
tävlingscentralen är ca. 300 m. 

 

Start 

Avstånden från tävlingscentralen till starten är ca. 300 m. 

Första start kl. 18:15. Namnupprop 4 minuter före starttiden, varvid de tävlande kan bekanta sig 
med kartan och få handledning.  

 

Startfunktionen i tidsordning för tävlingsklasserna: 
4 min. Starttid och namnupprop 
3 min. Kontrollering av starttid och emitbricka 
2 min. RR-orienteraren får kartan och blir instruerad, orienterarna i de övriga klasserna får 

bekanta sig med modellkartan som har K-punkten utritad. 
1 min. RR-orienteraren bekantar sig med kartan och banan, H/D 12 och de äldre får kartan. 
10 sek emitnollning vid startlinjen 

 

Förändringar i startlistan 
Alla tillägg eller förändringar (emitnummer, klass) i startlistan görs i tävlingskansliet FÖRE man går 
till starten. 

 

https://oktrian.fi/fi/nuorten-sarjasuunnistukset/


Målet är i tävlingscentralen. Kartorna samlas inte in vid målet. Enligt reglerna får tävlande inte visa 
tävlingskartan och banan till övriga tävlande eller ledare/föräldrar före den sista starttiden. Rent 
spel! 

Klasser och banlängder 

Klass längd (m)  kontroller 
H8RR 2290/1730 5 
D8RR 2290/1730 5 
H10RR, H10U 
RR 

2290/1730 5 

D10RR, D10U 
RR 

2290/1730 5 

H12TR, H12 U 
TR 

2290/1700 6 

D12TR, D12U 
TR 

2290/1700 6 

H10, H10U 1400 5 
D10, D10U 1400 5 
H12, H12U 1900 7 
D12, D12U 1900 7 
H13U 2400 7 
D13 2400 7 
H14, H14U 2400 7 
D14, D14U 2400 7 
H16 3800 8 
D16 3800 8 
H18 4500 9 
D18 4500 9 

 
RR-banan är utmärkt i terrängen med en vit snitsel. Snitseln finns tryckt på kartorna. Kontrollerna 
finns längs med snitseln. I terrängen är snitseln utmärkt med ett enhetligt vitt band. Orienteraren 
får avvika från snitseln. Kontrollerna ser ut som modellkontrollen och är utmärkta med koden RR1, 
RR2 o.s.v. på alla sidor. Samma kod finns också vid stämpeln. Kontrollerna ska tas i 
nummerordning. 

Snitseln som används på TR-banorna är den samma som på RR-banorna. Kontrollerna är 
placerade lite ifrån snitseln och är utmärkta med vanliga nummer. Kontrollera koden i 
kontrollangivelserna.  

Skärmskoj arrangeras inte på grund av Coronabegränsningar. 

 

Karta 

Utskriftskarta, uppdaterad 2020. Skala 1:7500 (12-åriga och yngre), 1:10 000 (över 12-åriga) 
Ekvidistans 5,0 m. 

 

Terräng 

Terrängen består av lättlöpta bergsområden. De kortaste banorna går på närområdet, där det finns 
berg i dagen områden och rikligt med stigar/konditionsleder. Var noga med stigvalen. Det finns 
också höjdskillnader på området. De längsta banorna når friluftsområdet som begränsas av två 
sjöar. Det finns tydliga punkter i terrängen, berg i dagen områden och rikligt med stigar. Alla korta 
eller otydliga stigarna är inte utmärkta på kartan. Terrängen är lättlöpbar. 

 

Förbjudna områden 



Gårdar och separat markerade områden är förbjudna områden. Överträde på förbjudna områden 
leder till diskvalificering. Tävlingsterrängen får endast utnyttjas under tävlingsprestationen. 

 

Kontrollangivelser 

Kontrollangivelserna finns på kartan. 

 

Kontroller och stämpling 

Emitstämpling. RR-kontrollerna och -stämplarna är utmärkta med beteckningen RR. Övriga 
kontroller är utmärkta med kodnummer. KOLLA KODEN! 
 

Tävlaren ska ha egen Emit-bricka med. Emit-hyresbrickor kan avhämtas och betalas vid infon, 4 
euro, bara kontant. Hyresbrickor desinfieras före och efter användning. Samma bricka används 
bara en gång under tävlingen. 

 

Resultat 

Resultaten publiceras på föreningens hemsida www.oktrian.fi 

I RR-klasserna ges 10 minuter tilläggstid för felaktig eller avsaknad stämpel. I Skärmskojklasserna 
noteras deltagandet. Deltagare i alla klasser kan få en utskrift på sina mellantider vid mål. 

 

Säkerhet  

Första hjälpen utrustning i infon. I nödfall ring 112.  

Adressen till tävlingscentralen är Söderkulla skidstadion, Amiralvägen 100, 01150 Söderkulla. 
Koordinater: 60°18'06.0"N 25°19'12.7"E 

 

Det finns inte tvättmöjlighet eller WC i tävlingscentralen.  

 

LYCKA TILL! 

http://www.oktrian.fi/

