
LUMONITE FM-NATT 2020 Kalevan Rasti 70 års jubileumstävling 25.9 - 26.9.2020  

TÄVLINGSDIREKTIV  

Sammanfattning för dem som har ont om tid! 

Kval fredag 25.9.2020  

• TC är vid Vaivion kursgård, Adress Vaiviontie 21b, 83460 Harinjärvi.  
• Vägvisning från Polvijäri vägen (num 502) vid Vaivio korsning, körtid från 

Joensuu ca 30 min 
• Första start kl. 20:00 
• Nummerlappar finns i TC vid kursgårdens huvudingång 
• Avstånd till start 900m. Reservera minst 10min tid.   
• I kvalet används distansmål 
• GPS används i kvalet. Lista med de orienterare som får GPS-enheter publiceras på 

tävlingens webbsida på fredag och listan finns även i kursgårdens Info. GPS 
enheterna delas ut vid starten.  

• Det är tillåtet att använda egen GPS väst. GPS-västar delas ut vid info i TC 
• Egna säkerhetsnålar  
• 17 snabbaste i varje kvalheat går vidare till A-final. 

Final lördag 26.9.2020  

• TC adressen är Pärnävaarantie 32, 80400 Ylämylly. Vägvisning från riksväg 9. vid Polvijärvi 
(num 502) korsningen. Körtid från Joensuu ca 25min  

• Gångavstång från parkering till TC max 300m 
• Det finns ingen förstart i tävlingen 
• Avstånd till finalens starter är 1.400-2300m. Till start 2 och 3 går man på ca 17min och 

till start 1 ca 26min.  
• Första start 20:00 
• Nummerlappar finns i TC bredvid Info. I klassen H21 B-finalerna används kvalets 

nummerlapp. Egna säkerhetsnålar.  
• GPS-västar finns vid info i TC. GPS enheten delas ut vid starten. Lista med de 

orienterare som får GPS-enheter publiceras på tävlingens webbsida och listan finns 
även vid Info. 

• Klädtransport arrangeras på lördagen och kläderna förs till Info i TC. Ta med dig egen 
påse för kläderna och markera den med ditt startnummer /namn.  

• Bankkort fungerar i kafeterian 
• Start 2 (H70, H75, H80, H15, D60, D65 ja D15) passerar en väg vid början av banorna. 

Från övergångskontrollen finns en kort övergångssnittsling som måste följas. Dessa banor 
korsar även en viltåker, vars elstängsel är markerat med reflekser med 10m mellanrum. 

• H21 klassen har i finalen sk fjärilsgaffling. Löpare med udda startnummer tar i 
starten kartan H21-1 och löpare med jämna startnummer tar kartan H21-2.  

 

 



Arrangör 
Kalevan Rasti Ry ansvarar för 2020 Lumonite FM nattorienterings arrangemanget.  

Tävlingsregler och instruktioner  
I tävlingen gäller SSL:s grenregler, specialdirektiven för FM-tävlingar för år 2020 samt 
arrangörens anvisningar och myndigheternas pandemibegränsningar- och instruktioner.  

TC Kval  
TC är belägen i Liperi i Vaivio församlings kursgård. TCs funktioner är belagda i kursgården. TCs 
gruppering under fredagen finns på separat guidekarta.  

TC öppnas för publiken på fredag 25.9. kl. 17:00.TC adress är Vaiviontie 21b, 83460 Harinjärvi. 
Vägvisning från Polvijäri vägen (num 502) vid Vaivio korsning. Kursgården har begränsat med 
parkeringsutrymme, så fyll gärna bilarna. Parkeringsvakter finns på plats för att styra parkeringen.  
  

TC Finalerna  
TC är belägen i Liperi i Pärnävaara idrottscenter, adressen är Pärnävaarantie 32, 80400 Ylämylly.  

Det är strängt förbjudet att göra upp eld i TC. Sopor bör föras bort eller placeras i de sopkärl som 
ställts fram av arrangörerna. I TC finns begränsat med plats för klubbtält. Tälten bör ha minst 5m 
emellan. Det är inte tillåtet att övernatta i tält inom tävlingscentrums område.  

Vägvisning och parkering  
Vägvisningen för ankommande trafik börjar från korsningen av riksväg 9. och Polvijärvivägen (num 
502), därifrån är det ca 3km till parkeringen. Vägvisning finns på plats enligt följande: fredagen 
25.9.2020 från kl. 9:00 och lördagen 26.9.2020 från klockan 10:00. Gångavstång från parkering till 
TC max 300m. 

 

Husvagnars och husbilars parkering ligger separat vid TC, där det ryms max 15 fordon. Parkering 
för VIP-gäster och försäljare finns i TC. En separat parkeringsbiljett sickas till VIP-gäster och 
försäljare i förhand. När du anländer till TC, följ parkeringsvakternas instruktioner. 

 

Tävlingsdeltagare och tävlingspublik som anländer med bil måste parkera sitt fordon på den 
parkeringsplats som anvisas av arrangörerna. 

 

Terräng och banor 
Kvalterrängen (H21) är varierande tallskog med riklig kupering. Terrängen innehåller både 
gropterräng, åsar, backar och snabblöpta partier. Jordmånen är delvis stenig, men mestadels bra 
framkomlig. Tävlingsområdet begränsas av en landsväg, det är förbjudet att springa på landsvägen 
under tävlingen och detta kommer att övervakas.  

 

Finalterrängen är norra delen av Pärnävaara skidcenter och bekant från Jukola 1982 och 2000. 
Tävlingsterrängen består av flertal gropterrängs partier - både branta och flata delar, av flera 
backområden och ett fåtal åsar.  

Undervegetation är varierande då banorna mest går i äldre planterade skogar. Terrängen är delvis 
stenig, men inte på banorna för de äldsta klasserna. Stenigheten och plantskogsområden gör att 
framkomligheten på det längre banorna delvis är utmanande. Stig- och vägnätet är väldigt täckande 
på området. Terrängcyklisterna har skapat delvis nya stigar i tävlingsområdet. Stigar som 



åstadkommits efter att kartan tryckts finns närmast i slutdelarna av banorna vid Pärnävaaras 
nedförsbackar.  

I H21 klassen används sk fjärilsgaffling. Löpare med udda startnummer tar i starten kartan 
H21-1 och löpare med jämna startnummer tar kartan H21-2.  

Start 2 (H70, H75, H80, H15, D60, D65 ja D15) passerar en väg vid början av banorna. Från 
övergångskontrollen finns en kort övergångssnittsling som måste följas. Dessa banor korsar även 
en viltåker, vars elstängsel är markerat med reflekser med 10m mellanrum. 

Karta  
Skala 1:10 000 för klasserna H/D 15-21 och H/D35-40. För klasserna H/D45-85 skalan är 1:7 
500. Ekvidistans för alla klasser 5 m. Kartan är ritad av Börje Vartiainen. CMYK offsettryck 
9/2020. Kartorna finns till påseende i startfållan. Kartorna är i slutna plastfodral. Tävlingskartans 
storlek är A3 i fredagens H21-kvaltävling och i lördagens final A3 eller A4. 

 

Tävlande lägger kartan efter målgång i sin egen förenings kartpåse. Kartpåsarna är markerade med 
föreningarnas namn i alfabetisk ordning. Kartor kan hämtas tillbaka vid info av en person från 
föreningen kl. 23:00. Kartpåsen kan även skickas via post till föreningen, 5,90 € / kartpåse. Betalning 
i Info.  
 
Kontrolldefinitioner 
Lösa kontrolldefinitioner finns för alla klasser i startfållorna. Se skissen under ”Starter och 
startprocedurer”. Det erbjuds inget material för att fästa kontrolldefinitionerna. Kontrolldefinitionerna 
är tryckta även på kartan. 

Kontroller  
Kontrollerna har Emit-stämpel och är markerade med kontrollskärm och reflex. Modellkontroll 
finns i tävlingscentralen vid infopålen. Vi rekommenderar att testa Emit-kortets funktion vid 
modellkontrollen.  

Banlängder och startplatser 

kval  
banlängd  skala   startplats    kontrollantal  

H21K1  5,9   1:10 000  K     12  

H21K2  5,9   1:10 000  K     11  

H21K3  5,9   1:10 000  K     11  

final 

H21   11,6   1:10 000  1     29  

H20   8,1   1:10 000  1     18  

H18   7,6   1:10 000  1     19  

H16   5,8   1:10 000  1     15  

H15   4,1   1:10 000  2     12  

H35   8,6   1:10 000  1     20  

H40   8,1   1:10 000  1     20  

H45   8,1   1:7 500  1     20  

H50   7,5   1:7 500  1     16  

H55   6,9   1:7 500  1     18  

H60   6,2   1:7 500  1     12  

H65   5,9   1:7 500  1     15  



H70   3,9   1:7 500  2     13  

H75   3,5   1:7 500  2     12  

H80   3,0   1:7 500  2     10  

H85   1,9   1:7 500  3     7  

D21   7,9   1:10 000  1     17  

D20   6,3   1:10 000  1     14  

D18   5,6   1:10 000  1     15  

D16   4,8   1:10 000  1     12  

D15   3,7   1:10 000  2     12  

D35   5,8   1:10 000  1     15  

D40   5,6   1:10 000  1     15  

D45   4,9   1:7 500  1     12  

D50   4,8   1:7 500  1     11  

D55   4,7   1:7 500  1     11  

D60   3,2   1:7 500  2     13  

D65   3,0   1:7 500  2     10  

D70   2,4   1:7 500  3     9  

D75   2,2   1:7 500  3     8  

D80   1,9   1:7 500  3     7  

D85   1,9   1:7 500  3     7  

H21B   8,7   1:10 000  1     20 
 
GPS-uppföljning 

GPS-uppföljning används i kval och final (D21- och H21-klasser). GPS-enheterna delas i start. 
GPS-västarna delas vid Info i TC. Tävlande som får GPS i kvalet publiceras på tävlingens 
webbsida och listan finns även vid Info. I finalen alla deltagare i klasser D21 och H21 får en 
GPS-enhet. 

Klädtransport 
På lördagens arrangeras klädtransport från starten vid särskilt anvisad plats till tävlingscentrum. 
OBS! ta med en kasse eller påse för dina kläder och märk den med ditt tävlingsnummer! Uppge även 
ditt namn och telefonnummer. Arrangörerna erbjuder inga påsar.  

Avstånd till start  
Snitseln till start börjar vid Info i TC. Det är tillåtet att gå till starten endast längs med snitslingen. På 
lördag ligger start 2 och 3 nära varandra. Startsnitselns färg är vit. På fredagen är sista delen till start 
längs med asfaltsväg – håll dig till vägkanten! Sista delen är längs med stig. Vägen till lördagens final 
är stig/väg. Gå till start så att du är där precis innan din start. Gå inte för tidigt till start! 

 

Avstånd till start: 

Fredag: 900 m  

Lördag: start 1: 2.300 m och start 2 och 3: 1.400 m   

Starttider 
Startiderna utgörs enligt Finlands Orienteringsförbunds direktiv och specialdirektiven för FM-
tävlingar för år 2020. 

 

Starttider för kvaltävling och raka finaltävlingarna publiceras senast på onsdagen den 23.9. 
på tävlings websidor. Starttider finns också till påseende under tävlingsdagarna på 



tävlingscentrums anslagstavla och vid startplatserna. 
 

Starttider för H21 A- och B-klasser publiceras på tävlingscentrums anslagstavlan och 
tävlingens websidor efter kvaltävlingens resultat är klara. Starttider finns också till påseende 
under tävlingsdagarna på TC anslagstavlan och vid startplatser. 

 

De löpare i H21 som inte kvalar sig till A finalen placeras i en B final. Lördagens H21 B final 
startar så att de som är bäst i kvalet startar sist. Även B finalen avgörs som mellantidsstart.  
Löpare som har anmält sig till H21 -kvaltävlingen, men inte startar på fredagen, får tävla i B-
finalen. 

 

Kvaltävlingens starttids mellanrum är 3 min. I lördagens final är starttids mellanrum 2 – 4 min 
klassvis enligt startlistan. 

 
Startfunktioner 
Kvaltävlings första start fredag 25.9. kl 20.00. Finalens första start lördag 26.9. kl 20.00. 

 
På lördagens final finns tre startplatser 
 

Start 1: H/D16 – 55 sarjat sekä H60, H65, H21B1 ja H21B2  

Start 2: H70, H75, H80, H15, D60, D65, D15  

Start 3: H85, D70, D75, D80, D85  
 
Starterna 2 och 3 ligger nära varandra. På fredagen finns en startplats. 

Startfunktionerna minutvis 
5 min    Tävlaren kallas in till start 
4 min    Kontrolldefitioner 
3 min    Emit nolling 
2 min    Modellkarta 
1 min    Till kartorna 
 

Tävlingsnummer 

Alla deltagare använder tävlingsnummer. De som startar i A-finalen för H21-klassen får ett nytt 
tävlingsnummer på lördagen. Nummerlapparna kan hämtas vid info i TC. De som tävlar i B-
final för H21 använder kvalets tävlingsnummer. 

 

Tävlande är själv ansvariga att de tar sitt eget tävlingsnummer. Tävlande ska ha egna 
säkerhetsnålar. Nummerlapparna får ej vikas. 

Emit-stämpling 
I tävlingen används Emit-stämlingssystem. Kontrollera vid infopålen att din Emit -bricka fungerar. 
Kontrollera också ditt Emit-nummer i startlistan. Om din Emit-bricka inte fungerar får du en 
hyresbricka från Info. Alla ovannämda åtgärder är på tävlandes ansvar. Om man har fel Emit-
nummer leder det till diskvalifikation. 

Om Emit-brickans nummer är fel meddela detta på förhand per epost tulospalvelu@kalevanrasti.fi 
senast torsdagen 24.9 kl 21.00. Efter detta kostar Emit-brickans nummerändringar 5 euro/ändring och 
detta ska göras i info före start. Emit-brickans nummerändrig är inte möjligt vid startplatserna. Om 
man vill hyra emit-brickor man kan göra det från Info. Hyrbrickan kostar 6€. För icke tillbakalämnad 
hyrbricka debiteras 100€. Om man vill hyra Emit-bricka bör man meddela detta till Info senast på 
torsdag 24.9 kl. 21:00 per epost till Reeta Riepo: tulospalvelu@kalevanrasti.fi  



Emit brickans kontrollkort finns i TC och på startplatserna. Sätt fast kortet med tejp.  

Tävlingsskor 
Det är förbjudet att använda spikskor. Dubbskor är tilllåtna. 

Förbjudna områden 
De förbjudna områden har märkts på kartan enligt reglerna. Förbjudna områdena har utmärkts i 
terrängen med rödgul snitsel. 
 
Vätska 
På fredagens kvaltävling finns ej vätskekontroller i terrängen. På lördagens final finns 
vätskekontroller med vatten i terrängen. 

Första hjälp 
Det finns första hjälp -punkter i TC och i terrängen vid vätskekontrollerna. Förstahjälpsgruppen har 
beredskap att hämta skadade från terrängen. Första hjälps gruppen nås via 050 596 1501 (Mari 
Väisänen). Allmänna nödnumret är 112, kom även ihåg ”112 Finland” mobilappen.  

Online 
På fredagens kvaltävling finns en online -kontroll. På lördagens final finns flera online kontroller och 
mellantiderna från dessa kan ses på tävlingens hemsida.   

GPS-uppföljning 
I tävlingen används GPS-uppföljning i klass H21 (alla löpare i A-finalen) och i klass D21 för det 25 
bästa enligt ranking. GPS-väst delas ut vid info i TC. Man får även använda egna västar. GPS-
enheterna delas ut vid startplatsen. Arrangörerna hjälper till med enheterna. Användningen av GPS-
enhet är obligatoriskt för de deltagare som har valts till uppföljning och nekande av detta leder till 
diskvalifisering. Enheterna skall returneras vid mål. 

Fotografering 
Under både kvalet och finalen kan det finnas fotografer i terrängen och i TC. Tävling är en officiel 
tillställning och då kan arrangörerna fotografera och publiceras material bl.a. på deras  websidor och 
i media. 

TV-sändning 

Enligt SSL:s grenregler tävlande får inte visa tävlingskarta och -bana till andra tävlande eller tränare. 
Det gäller också för information som kan fås från GPS-uppföljning eller TV-sändning under tävlingen. 
Uppföljning av TV-sändning är förbjudet på tävlingsplats. Om den fair play reglen bryts av tävlande 
kan tävlanden diskvaliseras.  

Mål 
På fredagens kvaltävling används fjärrmål, distans från fjärrmålet till TC är 400m. Alla tävlandes 
Emit-bricka avläses vid fjärrmålet, därefter förflyttar sig tävlarna för emitkontroll i TC. Fjärrmålet ligger 
vid en trafikerad väg, förbjudet att vistas på vägområdet.  

På båda tävlingsdagarna används målstämpling och alla har samma mål. Från den sista kontrollen 
är det snitsel till mål, som tävlande bör följa. Kartorna samlas bort efter lördagens finaler.  

Avbrytning 
De som har avbrutit måste anmäla sig vid målet och om möjligt målstämpla. Även avbrytning vid 
skada bör anmälas till målpersonalen.  

Klagomur 
Oklara fall i tävlingen behandlas omedelbart vid klagomuren i närheten av målet. 

Resultat 
Resultat publiceras endast på tävlingens websidor.     



Priutdelning 
I alla FM-klasser delas det ut medaljer och hederspris till de tre bästa. I FM-klasser H/D 15-21 
tilldelas placeringarna 4-10 och i FM-klasser H/D 35-70 placeringarna 4-6 FM-plaketter. I klasser H/D 
75-85 delas ej ut plakett, enligt grenreglerna. I B-finalen delas inte något pris.   

Priserna delas ut efter att resultaten för klassen blivit färdiga. Prisutdelning utlyses via speakern. 
Förflytta dig genast till prisutdelningen och avlägsna efter att prisutdelningen är färdig.  

Info 
Info finns på lördagen i TC och på fredagen i kursgården. Info är öppen på fredag från kl 17.00 och på 
lördag från kl 16.00 och stänger en halv timme efter sista målgång. I Info behandlas Emit ändringar 
samt alla frågor som har någonting att göra med tävlingen och tävlande. Info delar även ut GPS 
västarna. Eventuella protester lämnas in till Info skriftligt. Info tar endast emot kontanter.  

Omklädning, dusch, tvätt, WC 
Särskilda omklädningsutrymmen finns ej. På lördagen finns det i TC 1.500m2 hallutrymme där man 
kan byta om. Observera avstånd! På grund av covid-19 restriktionerna kan vi inte erbjuda dusch 
möjlighet på lördagen. På kvalet finns möjlighet att använda kursgårdens simstrand. Det är förbjudet 
att använda dubbskor inomhus.  

I TC finns det bajamajor och servicebyggnadens toaletter kan även användas. Det är förbjudet att 
använda dubbskor när använder innetoaletterna. På fredagens kval och vid lördagens startsnittsling 
finns det även bajamajor.  

Säkerhet 
Säkerhetsplanen med alla nödvändiga instruktioner mm. finns på tävlinges websidor och på 
anslagstavlan i TC. 

Kaffe och restaurant 
I TC finns det café och korvkiosk. I hallen finns ett café som fungerar enligt take away principen. På 
fredagen finns det ett café i kursgården.  

Aktiviteter som är icke tilllåtna 
Öppen eld, användning av grill och sprit/stormkök samt rökning är förbjudet i TC och på 
parkeringsområdet. Övernattning på personbilarnas parkeringsområde är förbjudet. Försäljning, 
reklam mm. är inte tillåtet utan separat tillstånd av arrangörerna.  

Hittegods 
Under tävlingshelgen kan hittegods frågas efter i Info. Efter tävlingen kan hittegods frågas efter via 
epost av reeta.rieppo@gmail.com. Alla hittegods som är kvar efter två veckor transporteras till 
polisens hittegodsbyrå. 

Huvudfunktionärer 

Tävlingsledare:     Jari Väisänen, 0500 515 180  

Kommunikationsansvarig:   Jere Pajunen, 050 564 7486 

Finlands orienteringsförbunds kontrollant:  Ari Salonen  

SSL bankontrollant:     Erno Aalto, LipTa  

Banläggare, kval:     Antti Nurmonen, Börje Vartiainen  

Banläggare, finali:     Antti Nurmonen, Börje Vartiainen  

Parkeringi:      Topi Turunen  

Info:       Reeta Rieppo  

Start:       Juhani Simonen  

Mål:       Ari Piitulainen, Johan Pääkkönen  

Resultat:      Timo Harju  

TC:       Reino Nevalainen, Markku Piironen   

mailto:reeta.rieppo@gmail.com


Service:      Reino Nevalainen  

Säkerhet:      Netta Rajamäki. p. 040 411 7462  

Första hjälp:      Mari Väisänen p. 05 05961501  

Speakers:      Antti Harju, Hannu Varkoi  

Tävlingsjury  

Ordförande:      Risto Vairinen, KontU. p. +35850 382 9383  

Medlem:      Santeri Sainio, Kangasala SK  

Medlem:      Sanna Multala: KuoSu 
 
 


