
 
 

 
 

 

Nationell orienteringstävling på medeldistans 17.9.2022 

Klasser: H/D 21, 35-85, 20, 18, 16, 14, 13, 12, 12TR, 10RR 

 
Deltagaravgifter: H/D10-14 10 €, H/D16-18 15 €, övriga klasser 20 € 

 
Banlängder: Följer direktiv för sluttider på medeldistans enligt SSL:s grenregler för orientering.                            
Uppskattade segrartider för klasserna H21 och D21 är 30 – 35 min. 

 

Första start: Starttiderna lottas i alla klasser. I tävlingen tillämpas intervallstart. Första start kl. 14:00. 
Startlistan publiceras på tävlingens www-sida torsdagen 15.9.2022. 
 

 

Viestiliiga-finalen 17.9.2022 

Klasser och deltagaravgifter: H21 (3 sträckor): 75 € / lag och D21 (3 sträckor): 75 € / lag. 

 
Banlängder: Idealtiderna för sträckorna i D21 30 – 40 minuter och i H21 35 – 45 minuter. 

 
Löpordning: Stafettlagens löpordning och löparnas Emit-nummer bör meddelas till Irma-tjänsten 
senast fredagen 16.9 kl. 12. Den anmälda löpordningen får efter tidsfristen endast ändras med läkarintyg 
och godkännande av övervakaren. Anmälan om ändring till Infon två timmar före start. 
 

 
Starttider: D21 kl 18 ja H21 kl 19.30 

 
GPS-tracking: I herr- och damklasserna används GPS-tracking på alla sträckor. Ett lag som utsetts till 

att följas med GPS, och som vägrar att bära en GPS-enhet, utestängs från tävlingen. 

 

Info gällande båda tävlingarna 

Terräng: Tävlingsterrängen är en rätt lätt löpt Öst-Nyländsk terräng med berg i dagen och 

sankmarker. Framkomligheten begränsas dock ställvis av stenar och små täta partier. Oframkomliga 

gröna och gula kalhuggningar existerar överhuvudtaget inte alls. Terrängen består av ett 

sammanhängande skogsområde, som spjälkas upp av ett nätverk av stigar och skogsvägar. 

 
Karta: Utskriftskarta 9/2022 i plastfodral, kartläggare Jussi Silvennoinen. Skala i klasserna H/D10-45 

på medeldistansen och i klasserna H/D50-85 på Viestiligan 1:7500. Ekvidistans 5 m. Storleken på 

kartan i individuella tävlingen är A4 och i Viestiligan A3.



Anmälan: Senast söndag 11.9. kl. 24:00 via SSL:s Irma-tjänst. Anmälningsavgiften betalas i samband 

med anmälan via Irma. 

 

Efteranmälan: Senast 13.9.2022 kl. 24:00 med dubbel anmälningsavgift via Irma-tjänsten. 
Efteranmälningsavgiften betalas i samband med anmälan via Irma. 

 

Stämplingsystem: Emit-stämpling. I samband med anmälan till individuella tävlingen skall Emit-

numret meddelas. Emit-numret för löparna i stafetten meddelas via Irma i samband med löpordningen. 

För dom som inte meddelat sitt Emit-nummer reserverar vi en hyres-Emit, som kan hämtas från Infon till 

ett pris på 5 €. Till stafetten skall behovet av antal hyres-Emit meddelas lagvis. För ett Emit-kort som inte 

returnerats debiteras 70 €. En som tävlar med fel Emit-kort diskvalificeras. Den tävlande är själv ansvarig 

för att Emit-kortet funktionerar. 

 
Vägvisning: Från korsningen mellan Ylikevägen (11861) och Virviksvägen.  Adress för navigator: 

Ylikevägen 939, 06200 Borgå. 

 
Parkeing: Gratis parkering i närheten av tävlingscentralen. Avstånd från tävlingscentralen till start 0,5 – 

0,7 km. 

 
Omklädning, tvätt och WC: Inga utrymmen arrangerade för omklädning eller tvätt. WC i 
tävlingscentralen (bajamajat). 

 

 
Tjänster i tävlingscentralen: Kafeteria på Virvik golfklubb. 

 
Tävlingsdirektiv, starttider, tävlingsinfo och resultat: Publiceras på tävlingens web-sidor på 
adressen:   
https://oktrian.fi/fi/kilpailut/viestiliigan-finaali-ja-kansallinen-keskimatka-2022/ 
 

 
Träning: På tävlingsdagen arrangeras ingen motionsorientering. På söndag 18.9.2022 öppnas terrängen 
för officiell träning för Jukola. Dessutom arrangeras Borgånejdens motionsorientering i samma terräng på 
måndag 19.9.2022. Följande träningar för Jukola 2023 är också tillgängliga: 
https://jukola.com/2023/traning/ 

 
Att beakta: Tävlande som tävlat i medeldistans får inte delta i Viestiligan. Tävlingen televiseras, det är 

förbjudet för tävlande, lagledare och tränare att följa med TV-sändningen. 
 
Funktionärer: 
Tävlingsledare: Kalevi Ilonen, 0400 310 663 ja Pasi Liitiäinen, 040 5402872 
Banläggare: Pekka Vuorinen ja Stefan Karlsson 
Banövervakare: Heikki Torniainen, LappRi 
Informatör: Nina Sevelius, nina.sevelius@gmail.com, 050 367 7392 
Borgå Jukola 2023 förfrågningar: Heidi Liljeström, heidi.liljestrom@oktrian.fi, 050 363 7488 

 

Välkomna! 
 
Orienteringsklubben Trian rf. 
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