Inbjudan
Lapin Lumirastit och FM i sprint, ultralångdistans och
medeldistans
i Sodankylä 28.-30.3.2014
Regler och direktiv
I tävlingen följs Finlands Orienteringsförbunds grenregler, specialdirektiven för skidorienterings
FM 2014 och arrangörernas direktiv.

Tävlingsdagar och sträckor
Fredag 28.3.2014 sprint, WRE och Finska Mästerkap(FM)
Lördag 29.3.2014 medeldistans, FM och WRE i klasserna H21 och D21
Måndag 30.3.2014 ultralångdistans, FM, WRE i klasserna H21 och D21, nationell långdistans

Klasser
I FM-tävlingarna finns klasserna H/D 14-70 I sprint och och I andra FM- tävlingarna H16–85 ja D16–
80. I Nationella tävlingarna finns klasserna H12-14, H21 C, D12-14, D21C och i sprint klasserna H12,
H13, H21C,H75-85, D12, D13, D21C, D75-80. Deltagarrätt FM-tävling är enhetlig med Finlands
orienteringsförbunds regler. Andra (t.ex. tävlare från utlandet som inte representerar finsk
förening) kan delta i dessa klasser som en del av nationella Lapin Lumirastit – tävlingen.

Deltagaravgifter
Deltagaravgiften i klasserna H/D21A, H20, H35, H40 i Finska Mästerskapen (andra deltävlingen i
Lapin Lumirastit) är 30,00 euro och i FM-sprint är deltagaravgiften 25,00 euro. I klasserna H/D12
och H/D14 är deltagaravgiften 13 euro/dag och i andra klasser 18 euro/dag i alla deltävlingar.
Deltagaravgiften betalas in till Orienteringsförbundets IRMA-tjänst i samband med anmälan.
Anmälan gjord per post eller e-post ska betalas till konto Lapin Veikot ry FI03 56412520 0447 69.
Till Lapin Lumirastit tas efteranmälningar emot mot en 1,5-gånger normal tävlingsavgift. Avgiften
betalas via Orienteringsförbundets IRMA-tjänst.

Anmälan
Senast torsdag 20.3.2014 kl. 24:00 främst via Orienteringsförbundets IRMA-tjänst eller per post till
adressen Risto Kivinen, Karjaskyläntie 87, 24100 Salo. I samband med anmälan ska tävlandes
EmiTag-nummer uppges. Till dem som inte uppger Emit-nummer i samband med anmälan

reserveras ett hyreskort som fås på tävlingsplatsen från infon till ett pris av 5 euro/dag eller 10
euro/3 dagar.
Efteranmälan till FM-tävlingen kan man inte efteranmäla sig och inte heller försenade anmälningar
beaktas.
Till Lapin Lumirastit tas efteranmälningar emot mot en 1,5-gånger normal tävlingsavgift. Avgiften
betalas via Orienteringsförbundets IRMA-tjänst.

Stämplingssystem
EmiTag-stämplingssystem.

Vägvisning
Vägvisning från väg nummer 5, 0,5 km från Sodankylä till Kemijärvi. Vägvisning är på plats 28.3. kl.
10:00. Här hittar du kartalänk!

Parkering
I tävlingscentret Kommattivaara i alla deltävlingarna.

Start
Fredag 28.3.2014 är första start kl. 16:00. Mellantidsstart. Starten är 1 km från tävlingscentret.
Lördag 29.3.2014 sker första start kl. 10:00 för mellantidsstart och gemensam start kl. 12:00 . I
klasserna H/D16 – H/D21 är det gemensam start, i andra klasser mellantidsstart. Starten är 300 m
från tävlingscentret.
Söndag 30.3.2013 sker första start kl. 10:00. Starten är 300 m från tävlingscentret.

Karta
Skidorienteringskarta 3/2014, ekvidistans 5 m. I sprinten är skalan 1:5000, på den
ultralångadistansen 1:15 000 och i medeldistansen 1:10 000. Kartans storlek är A4.

Terräng
Tävlingsterrängen är skogsterräng, höjdskillnaden är inte mer än 120 m.

GPS-tracking
I klasserna H/D21 på alla dagar.

Priser

Priser I FM-tävlingen delas medaljer och minnespris åt de tre bästa. Dessutom plaketter enligt
Orienteringsförbundets regler. I sista deltävlingen i Lapin Lumirastit delas prisen enligt
sammanlagda resultat.

Tvätt
I tävlingscentret.

Vallning
Vallningen sker främst utomhus.

Inkvartering
Se information om inkvarteringsmöjligheter på web-adressen www.lapinlumirastit.fi/2014/.

Möjliga ändringar och köldgräns
Ändringar beroende av snömängden eller temperatur kan ses från tävlingssidorna. Köldgräns är 20’C en timme före start. Enligt tävlingsjuryns beslut kan tävlingen flyttas. Om tävlingen måste
inhiberas på grund av naturförhållanden kan arrangörerna hålla en del av anmälningsavgiften.

Funktionärer
Tävlingsledare: Pertti Itkonen, pjitkonen(at)hotmail.com, +358400193647
Banläggare: Kauko Pääkkölä
TD: Unto Kanerva
Bankontrollant: Esa Turunen Kiruna IFK
Resultservice: Result Fellows / Risto Kivinen, risto.kivinen(at)resultfellows.com, +35844-0583583
Informatör: Pentti Poikela, laverastit(at)laverastit.fi, +358405191521

Välkommen att tillbringa vår i Sodankylä!
Lapin Veikot

