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Kilpailuohjeet
25manna 2015
Lauantaina 10. lokakuuta
Informaatio
Kotisivu:

www.25manna.nu

Tiedustelut: info@25manna.se
Kilpailukeskuksessa:
Infoteltan luona

Erilliset ohjeet liikenteestä/pysäköinnistä, tarjoilusta ja majoituksesta julkaistaan
kotisivuilla www.25manna.nu ja Eventorissa. Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan
kilpailupäivänä kilpailukeskuksessa. Kilpailuohjeisiin tutustuminen on osallistujan
omalla vastuulla.

KILPALUTIEDOT
Kilpailukeskus
Lövsättra Vallentunan kunnassa, n. 25 km Tukholman keskustasta pohjoiseen.

Pysäköinti
Opasteilla osoitetussa paikassa, 100-1 000 m kilpailukeskuksesta.
Linja-autoista poistuminen
Opasteiden mukaisessa paikassa liikenne-/pysäköintiohjeiden mukaisesti, 2 500-2 800 m
fkilpailukeskuksesta. Kävelyreitti kilpailukeskukseen metsäpolkua, peltomaata ja soratietä
pitkin. Ei helppokulkuista lastenvaunujen kanssa.

Linja-autojen pysäköinti
Opasteiden mukaisella paikalla, liikenne-/pysäköintiojhjeiden mukaisesti. Kts Liikenteen/
pysäköinnin erillisohjeet.
Joukkoliikenneyhteys
”Maanalainen: T-centralenista klo 9:03 punainen linja Mörby centrumin suuntaan, jäädään
pois vid Danderydin sairaalan asemalla, sitten linja-autolla nro 626 suuntaan Linanäs, linja-
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auton vaihto Kundvägenin pysäkillä linja-autoon nro 615 suuntana Ullna, jäädään pois
Lövsättran risteyksessä klo 9:58. Kävelymatkaa soratietä 1,2 km – 1,5 km. Kts www.sl.se
muiden reittivaihtoehtojen osalta. Katso myös liikenneohjeistosta mahdollisista lisävuoroista.
Tätä nykyään kulkee ainoastaan yksi vuoro/pv, aamulla Lövsättra vägskäliin. On syytä
varautua mahdollisiin aikataulun muutoksiin.
Joukkuekuoret
Jos kaikki seuran ilmoittautumis- ym. maksut on maksettu jokainen joukkue saa
kilpailunumerot, ohjelmalehdet ym. sistältävän kirjekuoren. Kuoret ovat haettavissa
seuroittain kilpailukeskuksen infoteltan luota kilpailupäivänä klo 07.00 alkaen .
Joukkuekuori tulee kilpailun jälkeen esittää karttojen palauttajille joukkueen karttojen
saamiseksi.
HUOM! Varatkaa mukaan omat hakaneulat kilpailunumeroiden kiinnittämiseksi.

Tuulisuojat/seurateltat
Tuulisuoja/seurateltta saadaan pystyttää ainoastaan seuralle osoitetulla, ennalta varatulla
paikalla. Tietoa seuralle varattujen paikkojen sijannista löytyy kilpailun nettisivulla,
opastauluilla ja infoteltan luona.
Karttojen palautus/Vuokrattujen leimasinten palautus infotelttaan
Uusintalähdön jälkeen kartat palautetaan joukkueittain joukkuekuoren esittämistä vastaan.
Vuokraleimasimia käyttäneiden joukkueiden tulee palauttaa nämä joukkueittain, tämä on
karrtojen palauttamisen ehtona. Muistakaa myös uusintalähdön juoksijoiden SI-leimasimet.
Hukatusta leimasimesta peritään maksuna 600 kr.
Joukkueen kokoonpano
Joukkueen kokoonpano rekisteröidään osoitteella eventor.orientering.se perjantaihin 9
lokakuuta klo. 21.00 saakka. Sen jälkeen tehtyjä muutoksia ilmoitetaan joukkuekuorelta
löytyvällä ”lagändringsblankett” -nimisellä lomakkeella, joka toimitetaan info-telttaan
kilpailupäivänä viimeistään klo. 8.30. Kilpailun jälkeen, keskiviikkoon 14/10 saakka, sallittaan
pienehköjä korjauksia joukkueen kokoonpanoon oikean tuloslistan aikaansaamiseksi.
Rinnakkaisosuuksieen juoksijoiden tulee laittaa listaan siinä järjestyksessä kuin he ovat
vaihtamassa ao. osuudelle.
Kengät ja kilpailuasu
Piikkareiden käyttö on kielletty, mutta nastareiden käyttö on sallittu. Kilpailuasun on oltava
SOFT:in kilpailusääntöjen mukaisesti täysin peittävä. Asun tarkastus tapahtuu
sisäänkirjautumisen yhteydessä.
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Numerolaput
Numerolappu on kiinnitettävä hyvin näkyville rintaan, eikä sitä saa taittaa.
Ympäristönsuojelullisista syistä ei jaeta hakaneuloja. HUOM! Ottakaa mukaan omia
hakaneuloja. On tärkeää että juoksijat käyttävät numerolappua, joka vastaa heidän
joukkueen ilmoitetun juoksujärjestyksen mukaista paikkaa.
Lähtö ja maaliintulo
Ensimmäisen osuuden yhteislähtö tapahtuu klo. 9.00. Juoksijoiden on oltava lähtökarsinassa
viimeistään klo. 8.45.
Kaikkien juoksijoiden on mentävä sisään lähtökarsinaan sisäänkirjautumisen kautta, missä
SI-leimasimet nollataan ja yhdistetään oikeaan juoksijaan. Tulkaa paikalle hyvissä ajoin
jonojen välttämiseksi! Voittavan joukkueen maaliintulo on arvioitu tapahtuvan klo 14.12.

Kiilpailumenetelmä
Yhteislähdöllä tapahtuvalla ensimmäisellä osuudella saa kuka tahansa joukkueen jäsenistä,
iästä ja sukupuolesta riippumatta, juosta. Osuudella nro 2, saa ainoastaan naiset juosta.
Osuuksilla 1 och 2 juoksee ainoastaan yksi osanottaja osuutta ja joukkuetta kohden.
Osuuksilla 3-7 juoksevat neljä joukkueen juoksijaa jokaisella osuudella. Osuudet 23 – 25
juoksevat taas vain yksi joukkueen jäsen kullakin osuudella. Osuuden 23 juoksija ei saa
lähteä osuudelleen ennenkuin kaikki neljä osuudella 7 juoksevaa joukkueen jäsentä ovat
tulleet vaihtoon (kts lisää otsikossa ”vaihto”).

Naiset ratkaisevat
Tänä vuonna on miesten vuoro aloittaa viestin ja naisten vuoro juosta viimeisen osuuden.

Rajoitukset joukkueen kokoonpanon osalta
Joukkueessa saa olla enintään 9 ikäsarjojen H21-39 kilpailijaa, ja joukkueessa tulee olla
vähintään 7 naisjuoksijaa. Naisista on vähintään yksi oltava sarjan D14 tai sitä nuoremman
sarjan kilpailija tai sitten D45 sarjan tai sitä vanhemman sarjan kilpailija, sekä vähintään yksi
D18 tai sitä nuoremman sarjan taikka D35 tai vanhemman sarjan juoksija. Lisäksi
joukkueessa on oltava vähintään yksi juoksija HD16- tai sitä nuoremmassa sarjassa.
Yhdistelmäjoukkueiden osallistuminen on sallittua SOFT:n sääntöjen puitteissa.
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Osuustiedot
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7,6
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0
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Naiset
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n
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1
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Oranssi
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1
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Kaikki
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1

6,0
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7
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14:12

Ei

Sininen

Naiset

Yllä mainittuihin osuuspituuksiin ei sisälly n. 300 metrin pituista viitoitusta K-pisteelle.
Kartta
Mittakaava 1:10 000, uudelleen piirretty Ia Lillstrandin toimesta 2014-2015, käyräväli 5 m.
Offsetpainettu, Affärstryckeriet.
Radat ja rastimääritteet painettu karttaan sinipunaisella värillä.
Paikoitellen rastit sijaitsevat lähekkäin. Katsokaa tarkoin rastitunnusta.
Maastokuvaus
Metsämaasto, jossa avoimia alueita. Kohtalaisen pienpiirteistä. Korkeuserot vähäisiä tai
kohtalaisia. Alueella risteilee erikokoisia polkuja. Kulkukelposuus erittäin hyvä, ainoastaan
muutamilla alueilla kulkukelpoisuus huonompaa.
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Elektroninen leimausjärjestelmä – Sportident
SIAC ”Touch-free” -tyyppisiä leimasimia EI voida käyttää.

Sisäänkirjoittautumisen viivakoodi
SI-numeroa ei ilmoiteta ilmoittautumisen yhteydessä. Numerolapun viivakoodi skannataan
rekisteröinnin yhteydessä ja yhdistetään SI- leimasimeen. Kaiken juoksijoiden on mentävä
lähtöön tai vaihtokarsinaan em. karsinan pohjoispuolella sijaitsevan sisäänrekisteröinnin
kautta, Siellä leimasin ensin tyhjennetään leimaamaalla tyhjennysyksikköön. Sen jälkeen
rintanumeron viivakoodi skannataan ja SI-leimasin yhdistetään ko. joukkueeseen ja
osuuteen.Ainoastaan rintanumerolla ja SI-leimasilla varustetut kilpailijat päästetään
sisäänkirjoittautumisen läpi.

HUOM! Kukin SI-leimasin voidaan käyttää vain yhdellä osuudella kilpailussa.
Joukkueiden johtajille on oma sisäänkulkureittinsä vaihtokarsinaan, eivätkä heidän sallita
mennä sisäänkirjoittautumisen kautta.
Lähtöleimausta ei käytetä millään osuudella!
Jokaisella rastilla on vähintään kaksi leimausyksikköä. Leimaus on suoritettu oikein kun
leimausyksikkö reagoi vilkkuvalla punaisella valosignaalilla ja piippaavalla äänellä. On
jokaisen juoksijan omalla vastuulla tarkistaa että leimaus on rekisteröity. Jos joku
leimausyksikkö ei toimi, tulee juoksijan leimata jollakin toisella samalla rastilla sijaitsevalla
leimausyksiköllä. Puuttuvasta leimauksesta seuraa joukkueen hylkääminen, vaikka olisi
olemassa todistajia siitä, että juoksija on käynyt ko. rastilla.
Ottakaa rauhallisesti ja olkaa tarkkoja jokaisen rastin luona leimauksen kanssa. Kokemus on
osoittanut, että saatetaan helposti käsittää ja kuulla toisen juoksijan leimausäänen omana!
Pitäkää silmällä ett myös valosignaali näkyy.

Vaihto (uusi käytäntö tänä vuonna)
Loppusuoralla kilpailija juoksee sisään karsinaan, joka vastaa osuuden numeroa ja
numerolapussa esiintyvää sponsorimainosta. Maaliviivan kohdalla tulee jokaisella osuudella
paitsi 25:llä (kts Maaliintulo) suorittaa vaihtoleimaus. Leimauksen jälkeen luovutetaan kartta
pois.
Kartta-aidalta juoksija hakee ylimpänä sijaitsevan, joukkueen numerolla ja osuusnumerolla
varustetun kartan, ja jatkaa sitten vaihtokarsinan rtakareunaan ja luovuttaa siellä kartan
joukkueen seuraavalle juoksijalle.
Toisen osuuden juoksijan tulee ottaa neljä karttaa ja voi vapaasti jakaa niitä kolmannen
osuuden juoksijoiden kesken. Tungoksen vähentämiseksi on kolmannen osuuden
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juoksijoiden sallittu jakaa kartat keskenään ennenkuin ovat ylittäneet pellon ja juosseet
sisälle metsään matkalla lähtöpisteeseen.
Varokaa nk. karttavarvausta! Tähän on olemassa riski jos esim. neljännen osuuden
ensimmäinen juoksija ehtii tulla vaihtoon ennenkuin kolmannen osuuden viimeinen juoksija
on vaihtanut. Neljännen osuuden juoksijan tulee silloin viedä seuraavalle juoksijalle
viidennen osuuden ensimmäistä karttaa, siis tässä tapauksessa ei ylimpänä kartta-aidalla
sijaitsevaa karttaa.
Kun seitsemännen osuuden juoksijat ovat tulossa vaihtamaan ensimmäiset kolme vaihtoon
tulevaa juoksijaa ottavat ylimpänä sijaitsevaa värillistä ”sokkokarttaa” ja jättävät ne osuuden
nro 23 juoksijalle. Osuuden nro 23 juoksija saa lopulta se oikea kartta joukkueen viimeisenä
seitsemänneltä osuudelta vaihtoon tulevalta juoksijalta. Osuuden nro 23 juoksija jättää
saamansa kolmea sokkokarttaa toimitsijalle matkallaan lähtöpisteeseen.
Vaihto suljetaan klo. 15.45.

Tärkeää
•

Tyhjennä SI-leimasin sisäänrekisteröinnin sisäänkäynnillä, jossa sitten
numerolappu skannataan ja yhdistetään juoksijan SI-leimasimeen. Tulkaa
hyvissä ajoin!

•

Leimaa vaihtoleimausta maaliviivalla vaihtoon tullessa, leimaa maalissa
osuudella 25 alla olevan ohjeen mukaisesti.

•

Ota oikea kartta ja varo ”karttavarvausta”.

Ainoastaan kilpailijat ja joukkueenjohtajat saavat oleskella vaihtokarsinassa.

Maaliintulo osuudella 25
Ensimmäisten 50:n joukossa maaliin tulevien mahdollisten kiritaistelujen helpottamiseksi
maalileimaus tapahtuu vasta maaliviivan jälkeen. Maaliviivan ylitysjärjestys ratkaisee
joukkueen sijoitus ja juoksijoiden tulee sen jälkeen suorittaa maaliintuloleimaus samassa
järjestyksessä kuin ylittivät maalilinjan. Epäselvissä tilanteissa ratkaisevat maalituomarit.
Viidenkymmenen parhaan jälkeen maaliin saapuvien joukkueiden juoksijat leimaavat
maaliviivalla.
Leimasinten lukeminen
suoritetaan hetimmiten vaihdon taikka maaliintulon jälkeen. Tämä on tärkeää, jotta saataisiin
ajantasalla olevaa tuloslistaa tulostaululle! On juoksijan vastuulla huolehtia leimasimen
lukemisesta!
Virheleimaus/Punainen ulosmeno/Hylkäys
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Jos leimasimen lukemisessa tulos on ”ei hyväksytty”, juoksija ohjataan ”Punaiseen
ulosmenoon” jossa hän saa tietää syy sihen ettei leimausta hyväksytty. Jos juoksija on
leimannut väärin, rikkonut voimassa olevia kilpailusääntöjä taikka tätä kilpailuohjetta vastaan
on seurauksena joukkueen hylkääminen. Kijallinen tiedote siitä, että joukkue on hylätty ja syy
siihen, luovutetaan kyseiselle juoksijalle.
Jos joukkue haluaa tehdä tästä protestin, joukkueenjohtajan on jätettävä valitusmuurille
kirjallisen protestin 30 min sisällä siitä ajankohdasta, joka on kirjattu yllä olevaan
tiedotteeseen.
Virheleimauksen tehnyt joukkue saa jatkaa kilpailun loppuun, jos joukkue on vähintään 30
min jäljellä johtavasta joukkueesta. Joukkuetta tullaan muutonin pysäyttää odottamaan
vaihdossa, kunnes 30 min ensimmäisen joukkueen vaihdosta on kulunut. Pysäyttäminen
toteutetaan kun valitusaika on mennyt umpeen ja jos mahdollinen protesti ei ole hyväksytty.

Väärä kartta
Joukkue, joka on ottanut toisen joukkueen kartta hylätään. Karttansa tällä tavoin menettänyt
joukkue saa uuden kartan kartta-aidan loppupäässä olevalta toimitsijalta, mutta joukkueen
aikamenetystä ei kompensoida. Muista aina tarkistaa, että kartan joukkueennumero ja
osuusnumero on oikea! On juoksijoiden vastuulla vaihtaa oikealla kartalla.
Viitoitukset
Kilpailukarttaan on yksi uusi polku painettu sinipunaisella, tämä on maastossa hyvin raivattu
ja viitoitettu maastossa puna-valkosella viitoituksella (koskee lähinnä 4:ttä osuutta). Ratojen
lopussa ylitetään alue, jossa on enduroajajien synnyttämiä polkuja. Tällä rajatulla alueella on
saattanut syntyä uusia polkuja aivan juuri ennen kilpailuja. Jos näin tapahtuu tullaan ne polut,
jotka ovat merkittyinä karttaan ja toimivat 4:nnen osuuden tukireitteinä, viitoittamaan
maastoon valkoisella viitoituksella.
Kielletyt alueet
Kielletyt alueet on kartan rajattu punaisella rasterilla ja maastossa sini-keltaisella
viitoituksella.
Maastossa on tarkkailijoita. Kielletyillä alueilla liikkumisesta seuraa ehdoton hylkääminen.
Uusintalähtö
Vaihto suljetaan klo. 15.45. Niille juoksijoille, jotka siihen mennessä eivät ole ehtineet
lähteä, järjestetään yhteinen uusintalähtö klo 16.00. Uusintalähtöön saavat osallistua myös
keskeyttäneiden tai hylättyjen joukkueiden juoksijat. Kaikkien uusintalähdön juoksijoiden
täytyy kulkea sisäänrekisteröinnin kautta tyhjentääkseen leimasimensa, rekisteröityäkseen ja
yhdistääkseen SI-leimasimensa numerolappuun. Ruuhkariskin johdosta pyydetään juoksijat
tulemaan paikalle hyvissä ajoin ennen uusintalähtöä. Seuratkaa lähtötoimitsijoiden ohjeita.
Lähtö tapahtuu kartta-aidan luota.
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Maali suljetaan
Kaikkien kilpailijoiden tulee olla maalissa viimeistään klo 18.00, kun maali suljetaan.
Kilpailusäännöt
Ruotsin suunnistusliiton säännöt pätevät.

PALVELUT
Suihkut ja WC
Ulkotiloissa sijaitsevat lämpimät suihkut löytyvät kilpailukeskuksesta n. 750 m kaakkoon.
WCt löytyvät kilpailukeskuksen pohjoisosasta, urheilumyynnin itäpuolelta, sekä vaihto- ja
suihkualueilta.
Sairaanhoito
Ensiapu sijaitsee aivan maalin takana.
Riistahavainnot
Ristaa nähneet juoksijat tulisivat ilmoittaa havainnoistaan leimasinten lukemisen jälkeen
riistaraportointiin.
Yleisörasti
Osuuksilla 1 ja 24 käydään välillä yleisörastilla kilpailukeskuksessa .
Tulospalvelu
Kilpailun aikana julkaistaan epävirallisia tuloksia. Lopulliset tulokset tullaan julkaisemaan
Eventorissa sekä kilpailun kotisivuilla www.25manna.nu. Oikean juoksujärjestyksen
näkyminen tuloslistassa edellyttää, että joukkueet ovat ilmoittaneet oikean
juoksujärjestyksensä viimeistään kilpailupäivänä.

Karttojen palautus/vuokraleimasinten palautus infoteltan luona
Uusintalähdön jälkeen luovutetaan kartat seuroittain joukkuekuoren esittämistä vastaan.
Joukkueet joilla on vuokraleimasimet, tulee luovuttaa nämä joukkueittain (pussissa, jossa on
kaikki vuokratut SI-leimasimet) toimitsijan kuittausta vastaan - tämä on karttojen
luovuttamisen ehtona. Muistakaa myös ne SI-leimasimet, jotka ovat olleet uusintalähtijöiden
käytössä.
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Palkintoseremonia
Palkintoseremonia alkaa klo. 15.00 maalin itäpuolella metsänreunan vieressä sijaitsevalla
seremoniapaikalla.
•

Voittavalle joukkueelle kiertopalkinto.

•

Joukkueet 1 – 3 Joukkueplaketti, kunniapalkinnot sekä 25mannaplaketti kaikille
joukkueen juoksijoille

•

Joukkueet 4 – 10 Joukkueplaketti ja 25mannaplaketti kaikille joukkueen juoksijoille

•

Joukkueet 11-25 Joukkueplaketti

•

Paras kakkosjoukkue Joukkueplaketti

•

Paras kolmosjoukkue Joukkueplaketti

Kuntosuunnistus, suorailmoitus paikan päällä
Tarjoilla olevat radat, pituudet ja vaikeusasteet:
ÖM1

2,1 km

valkoinen

ÖM3

2,5 km

keltainen

ÖM5

3,4 km

oranssi

ÖM7

3,0 km

sininen

ÖM8

4,7 km

musta

Kuntosuunnistuksen lähtö ja maali sijaitsevat kilpailukeskuksen etelälaidalla.
Ilmoittautuminen klo. 8.30 ja 13.30 välillä. Lähteä voi kl.o. 9.15 ja 14.00 välillä.
Osanottomaksu on 70 SEK alle 16 vuotiailta, muilta peritään 115 SEK. SI-leimasimen
vuokraus maksaa 50 SEK. Kadonneesta SI-leimasimesta peritään 600 SEK.
Maksut laskutetaan ao. seuralta (koskee ruotsalaisia seuroja) tai maksetan käteisellä.
Nappulasuunnistus
Nappulasuunnistusta löytyy kilpailukeskuksen kaakkoisosasta, lähtö klo. 9:30 -14:00. Maksu
30 SEK osanottajaa kohden. Maksuun sisältyy jokaiselle osanottajalle maaIiin tullessa
jaettava palkinto.
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Ravintolapalvelut
Monipuolisesti varustettu tarjoilupaikka, jossa tarjoilla kaikenlaista ruokaa, myös
grillivaihtoehtoja löytyy kilpailukeskuksen pohjoisosassa. Kilpailukeskuksen eteläosassa on
lisäksi kioski. Ruokalista ja hinnasto tullaan julkaisemaan nettisivuilla.
Seuroille tarjotaan ennakkotilauksen perusteella ruokapakettia omatoimisesti valmisteltavaa
ruokaa varten. Ruokapaketit tulee tilata Eventorissa viimeistään 4 lokakuuta. Paketit
luovutetaan tarjoilupaikalla klo. 7:30 - 9:30.

Urheiluvälinemyynti
Jober Sport’in hyvin varustettu kauppa löytyy kilpailukeskuksesta.

Hierontaa
Dala Massage Team ovat paikalla 25manna -kilpailussa ja he tarjoavat urheiluhierontaa ja
kuntoutusteippausta. Heillä tule olemaan teltta kilpailukeskuksessa, aukioloajat lauantaina
8-17 ja sunnuntaina 9-15.

Maailman paras seura voittaa

Kilpailun johto
Åsa Bergström Täby OK, Marianne
Carlberg Vallentuna-Össeby OL, My
Rönnols Täby OK
info@25manna.se
Ratamestarit
Peter Nordström, Täby OK
Pelle Carlberg, Vallentuna-Össeby OL
Tiedotus
My Rönnols, Täby OK
info@25manna.se
Lehdistövastaavat
Petra Ljungdell, Täby OK
Niklas Bergström, Täby OK ,
press@25manna.se
Kuuluttaja
Ola Jodal

Ratavalvoja
Lars-Håkan Sandvik, Attunda OK
Kilpailuadministraatio
Johan Hofstedt, Vallentuna-Össeby OL
Kilpailutekniikka
PerÅke Carlenstam Väsby OK, Bengt
Eriksson Väsby OK
Kilpailukeskuksen vastaava
Lena Granér, Järfälla OK
Kilpailuvalvoja
Ola Kåberg, OK Ravinen
Kilpailujyry
Anders Eriksson Uppland(ordförande)
Kerstin Tjärnlund Blekinge
Leif Gustavsson Dalarna
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