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Päivitetty versio 2016-05-12

Föreningen Tiomilakavlen ja järjestäjäseurat,
Stora Tuna OK, Grycksbo IF, Korsnäs IF OK,
Kvarnsvedens OK, OK Kåre och Säterbygdens
OK ja Bjursås OK, toivottavat kilpailijat, joukkueenjohtajat, toimitsijat ja yleisön tervetulleeksi
10MILA 2016 -kilpailuun. Kilpailu järjestetään
ensimmäistä kertaa Daljoen pohjoispuolella,
Falun-Borlängen alueella.

Kilpailukeskuksen kartta
Katso viimeinen sivu.

Infopiste
TAPAHTUMAPAIKKA
10MILA 2016 järjestetään Falunissa, ja sen kilpailukeskus on
Lugnetin hiihtostadion. Opastus tieltä E16 (Lugnetleden) kaikille
kulkuneuvoille.

Infopisteen vieressä on myös kilpailukanslia. Infopiste on avoinna
perjantaina 13. toukokuuta klo. 14–22. Lauantaina 14. toukokuuta
infopiste aukeaa klo. 8.00 ja on avoinna aina kilpailun loppuun
saakka.

Majoitus/liikenne

Autopaikoitus
Ajotie parkkipaikalle Lugnetin liikenneympyrästä. Henkilöautojen pysäköintimaksut: 50 kr (maksu käsittää koko kilpailuviikonlopun) Matkustajat jäävät busseista Lugnetvägen-tiellä
toimitsijoiden ohjeiden mukaan. Kilpailukeskukseen jäävien
bussien (huom. vain etukäteen varatut pysäköinnit) tulee seurata
järjestäjien ohjeita bussipaikoitukseen

Asuntovaunut/asuntoautot
Ennalta varatut paikat perjantaista 13. toukokuuta klo 13 alkaen.
Seuraa opasteita Lugnet camping -leirintäalueelle, ilmoittaudu
vastaanotossa ja esitä varausvahvistus saapuessasi. Ne asuntovaunuilla ja -autoilla tulijat, jotka eivät ole varanneet paikkaa ennalta,
noudattavat liikenteenohjaajien ohjeita sekä opasteita.

Etäisyydet kilpailukeskukseen

Teltta/telttapaikka

Parkkipaikalta 300–800 m. Auton pysäköintimaksu 50 kr, bussin
pysäköintimaksu 400 kr.
Urheiluhallilta 150 m.
Telttapaikalta 500 m.
Asuntoauto-/asuntovaunupaikoilta 200 m. Asuntoauto-/asuntovaunupaikan hinta 500 kr.

Torstaista 12. toukokuuta klo. 18.00 alkaen. Telttavarusteiden
luovutus tapahtuu osoitetuilla paikoilla. Tämän jälkeen ajoneuvopysäköidään parkkipaikalle. Tuulisuojien ja telttapaikkojen jako
julkaistaan kotisivuilla. Jako on nähtävissä myös kilpailukeskuksessa sekä telttapaikkojen luona. Autolla ajaminen ei ole sallittua
teltta-alueilla.

Majoittuminen koulurakennuksissa ja urheiluhallissa
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Varatut yösijat ilmoitetaan varausvahvistuksella, josta ilmenee myös majoituspaikkana toimiva koulurakennus/halli sekä
huoneen numero. Kussakin majapaikassa on vastaanotto, jossa
jaetaan majoituksen ohjeet. Vastaanotot aukeavat perjantaina 13.
toukokuuta klo. 18.00. Kilpailukeskuksen infopisteelle voidaan
jättää lisätietoja.
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Kilpailuohjeet ovat nähtävillä 10MILAn kilpailukeskuksessa, mutta sitä ei tulosteta kilpailijoille. Kilpailuohjeet voi
lukea kotisivuiltamme. Lukeminen onnistuu kännykällä
ja tablettitietokoneella. Jos tulostetuille kilpailuohjeille
on tarvetta, pyydämme tulostamaan tämän PDF-version
omatoimisesti. Kilpailuohjeissa mainituilla kotisivuilla
tarkoitetaan osoitetta: www.10MILA.se

10MILA-ravintola

URHEILUVÄLINEMYYNTI

10MILA-ravintola sijaitsee kilpailukeskuksessa ja tarjoaa lämmintä ruokaa, keittoa ja aamiaista. Maksuja voi suorittaa tavallisimmilla maksu- ja luottokorteilla sekä käteisellä.

Team Sportialla on myyntipiste kilpailukeskuksessa.

Aukioloajat:
Perjantaina klo. 17–22
Aamiaistarjoilu lauantaina klo. 7–10
Lounas-/päivällistarjoilu lauantaina klo. 11–24
Aamiaistarjoilu sunnuntaina klo. 6–9
Lounas-/päivällistarjoilu sunnuntaina klo. 10–13

Ruokalista:
Perjantai
• Buffet, jauhelihatacoja ja fajitoja. Toivomme etukäteistilausta
Eventorissa.
Lauantai
• Lasagne
• Lihapullia kermakastikkeessa, keitettyjä perunoita ja puolukkaa.
• Kasvisvaihtoehto.
Sunnuntai
• Lasagne
• Makkarastroganoff.
• Kasvisvaihtoehto.
Annokseen sisältyy:
• Salaatti
• Näkkileipä ja voi.
Keitto
(keittotarjoilu lauantaina klo. 18–24)
• Kasviskeitto
Aamiainen:
• Jogurtti tai viili.
• Mysli
• Voileipiä ja lisukkeita.
• Kahvia ja teetä.
Toivomme etukäteistilausta Eventorissa.
Hinnat:
Lämmin ruoka: 90 kr.
Keitto: 65 kr.
Aamiainen: 50 kr.

Ateriapalvelu
Seuroilla on mahdollisuus tilata etukäteen lämmin ruoka ja salaatti. Ruoat noudetaan ravintolasta. Toimitetaan termoslaukussa,
joka sisältää ruokalaatikot, aterimet ja lautasliinat. Etukäteistilaus
tulee tehdä Eventorissa. Tilauksessa ilmoitetaan haluttu ruokalaji
ja annosten määrä sekä noutoaika. Tilaukset tulee tehdä viimeistään 30 huhtikuuta. Maksetaan etukäteen.
Hinnat: Lämmin ruoka 75 kr.

Aukioloajat:
Perjantaina klo. 14-20
Lauantaina klo 9–24
Sunnuntaina klo 7–12

Joukkuekuori
Joukkuekuoria luovutetaan kilpailukansliassa lauantaina 14.
toukokuuta klo. 8.00–20.00. Joukkuekuori sisältää numerolaput,
vuokratut SI-tikut, karttalipun sekä kulkukortin, jolla joukkueenjohtaja pääsee vaihtoalueelle. Huomioittehan, että joukkuekuori
ei sisällä kilpailuohjeita. Kilpailuohjeet ovat luettavissa 10MILAn
kotisivuilla sekä kilpailukeskuksessa.
Kaikki järjestäjälle tarkoitetut maksut tulee suorittaa ennen joukkuekuoren saamista, mikäli seura ei ole maksuja vielä suorittanut.
Maksut tehdään Ruotsin kruunuissa tai maksukortilla kilpailukansliaan.

Joukkueen kokoonpano
Joukkueiden kokoonpanot tulee ilmoittaa Eventorissa viimeistään
perjantaina 13. toukokuuta klo. 21.00. Koskee kaikkia sarjoja.
Kannattaa huomioida, että SI-tikkujen numeroita ei ilmoiteta, sillä
tämä tapahtuu sisäänkirjautumisen yhteydessä. Yllä mainitun ajan
jälkeen joukkuemuutoksia voi tehdä aina siihen asti, kunnes kyseessä olevaan lähtöön on 1 tunti aikaa. Tämä onnistuu kuitenkin
vain hyväksytyllä syyllä. Joukkuemuutos täytyy tällöin perustella
kirjallisesti, minkä jälkeen järjestäjä joko hyväksyy tai hylkää
joukkuemuutoksen. Joukkueen kokoonpanoa voi muuttaa vain
joukkuemuutoslomakkeella, joita järjestäjä jakelee kilpailukansliassa. Kilpailuun saavat osallistua myös joukkueet, jotka eivät ole
Ruotsin Suunnistusliiton, SOFT:n jäseniä (esimerkiksi yritysjoukkueet). Jos joukkueessa on johonkin SOFTjäsenseuraan kuuluvia
kilpailijoita, he hakevat osallistumiseen luvan omalta seuraltaan

Varamiehet
Meneillään olevan kilpailun aikana on luvallista käyttää varamiestä, mikäli on sattunut sairas- tai loukkaantumistapaus. Ilmoitettujen juoksijoiden jäsennystä voi tässä tapauksessa muuttaa.
Muutoksista tulee ilmoittaa kilpailukansliaan mahdollisimman
pian ja ennen kyseessä olevaa osuutta.

Osallistuminen eri viesteihin
• Nuorten viestissä juosseet tytöt voivat osallistua Naisten viestiin
ja 10MILA-viestiin.
• Nuorten viestissä juosseet pojat voivat osallistua 10MILAviestiin.
• Naisten viestissä juosseet naiset voivat osallistua 10MILAviestiin.
• Kilpailija saa osallistua samaan viestiin vain yhden kerran.
Avoimia ratoja voi juosta sekä ennen 10MILA-suorituksia että
niiden jälkeen. Erillisestä kilpailuohjeesta löytyy tietoa avoimista
radoista.

KIOSKIT JA RUOKAPAIKAT
Kilpailukeskuksesta löytyy kioskeja, joissa on kattava valikoima
tuotteita: hampurilaisia, makkaraa ja voileipiä, pullaa, virvoitusjuomia, kahvia, teetä, leivonnaisia, makeisia ja hedelmiä.
Aukioloajat: Perjantaina 13. toukokuuta klo. 16–21, ja lauantaista
14. toukokuuta klo. 9 alkaen.

SUUNNISTAJAPANKKI, KAIKKI JOUKKUEET
Osoitteeseen info2016@10mila.se voi lähettää ilmoituksen, jolla
etsitään juoksijaa/joukkuetta. Kilpailun aikana on lisäksi mahdollista jättää ilmoituksia infopisteen vieressä olevalle ilmoitustaululle.

JOUKKUEENJOHTAJA
Joukkueenjohtaja saa oleskella vaihtokarsinassa ja lämmittelyalueella sen viestin aikana, jolloin joukkue juoksee. Joukkueenjohtajan on alueelle päästäkseen esitettävä voimassa oleva kulkulupa.
Joukkueenjohtajien on vältettävä liikkumista juoksuradalla ja
vaihtopuomin alueella ja muutenkin noudatettava varovaisuutta
vaihtoalueella, jotta kilpailijoita ei häiritä. Joukkueenjohtajat eivät
pääse lähtöalueelle.

LÄHTÖNUMEROT
Nuorten viestissä vuoden 2015 10MILA-sijoitus määrää 150
parhaan joukkueen lähtönumerot, Naisten viestissä sekä
10MILA-viestissä 150:n. Jos väliin jää vapaita lähtönumeroita,
ne arvotaan uusille joukkueille.

Numerolappu
Numerolappu on itseliimautuva, ja jokaisen juoksijan tulee
kiinnittää se näkyvälle paikalle rintaan. Mainosta ei saa taittaa
pois näkyvistä tai tehdä muuten lukukelvottomaksi. Lähtö ilman
numerolappua ei ole sallittua.

Vaatteiden tarkastus
Vaatteiden tarkastus suoritetaan samalla, kun juoksijat päästetään
lähtö- ja vaihtokarsinoihin. Kilpailijan vastuulla on huolehtia,
että vaatetus on asianmukainen ja noudattaa Ruotsin Suunnistusliiton, SOFT:n sääntöjä (www.orientering.se). Jos vaatetus ei
ole kilpailusääntöjen mukainen, juoksijaa ei päästetä lähtö- tai
vaihtokarsinaan. Puutteet on korjattava, ennen kuin kilpailija
päästetään sisään. Piikkareiden käyttöä ei sallita. Metallinastaiset
suunnistusnastarit sallitaan.

Lähtö
Viesti Lähtöaika
Nuorten viesti klo. 11.15
Naisten viesti klo. 14.15
10MILA-viesti klo. 20.30

Sisäänkirjautuminen, ensimmäinen osuus
Kirjautuminen lähtöön tapahtuu vaihtokarsinoiden yhteydessä.
Kirjautuminen alkaa noin 60 minuuttia ennen lähtöä. Kirjautuminen tulee olla suoritettuna 15 minuuttia ennen lähtöä. Kilpailija
on itse vastuussa siitä, että SI-tikku tyhjennetään ennen sisäänkirjautumista. Sisäänkirjautumisessa SI-tikku yhdistetään juoksijaan,
osuuteen ja joukkuenumeroon numerolapussa olevan viivakoodin
avulla. Tästä syystä jokaisen juoksijan tulee kantaa numerolappua.
Kirjautumisen jälkeen juoksijan tulee kulkea merkittyä reittiä
lähtöpaikalle vaihtoalueen ohi. Sisäänkirjautumispaikalta on
400 metriä lähtöpaikalle. Jos juoksijan SI-tikkua ei ole yhdistetty
joukkuenumeroon, hänet hylätään. Sisäänkirjautumisen jälkeen
juoksija ei saa poistua lähtö- ja vaihtoalueelta. Viimeistään viisi (5)
minuuttia ennen lähtöä juoksijan on oltava valmiina joukkueen
lähtönumeroa vastaavalla paikalla.

Sisäänkirjautuminen ennen vaihtoa
Kilpailija on itse vastuussa siitä, että SI-tikku tyhjennetään ennen
sisäänkirjautumista. Sisäänkirjautumisessa SI-tikku yhdistetään
juoksijaan, osuuteen ja joukkuenumeroon numerolapussa olevan
viivakoodin avulla. Tästä syystä jokaisen juoksijan tulee kantaa
numerolappua. Kirjautumisen jälkeen juoksijan tulee kulkea
merkittyä reittiä vaihtoalueelle. Jos juoksijan SI-tikkua ei ole yhdistetty joukkuenumeroon, hänet hylätään. Juoksijoiden on oltava
sisäänkirjautumispaikalla ajoissa, jotta he eivät myöhästy vaihdosta. Juoksija ei saa poistua vaihtoalueelta kirjautumisen jälkeen.
Nuorten kilpailun osuuksille 2 ja 3 voi kirjautua jo etukäteen ja
mennä vaihtoalueelle myöhemmin, koska näille osuuksille kirjautuu paljon juoksijoita lyhyen ajan sisällä. Juoksija on itse vastuussa
siitä, että hän kirjautuu sisään ennen vaihtoa.

MAASTOKUVAUS
Kilpailualue on osittain sama, jota käytettiin vuoden 1985 Oringenissä ja vuoden 2012 EOC:ssä. Alue on suurelta osin armeijan
harjoittelualuetta, jonka läpi kulkee runsaasti teitä ja polkuja. Kilpailukeskuksen läheisyydessä on useita hiihtolatuja sekä laidunmaa, jossa on runsaasti pieniä metsäsaarekkeita ja kiviröykkiöitä.
Maastossa on kohtalaisesti tai paljon korkeuseroja. Korkeuserot
ovat selkeästi suuremmat kuin 10MILA-alueilla yleensä. Kasvillisuus on pääosin eri-ikäistä havumetsää, jossa kulkukelpoisuus
on hyvä. Näkyvyys maastossa on enimmäkseen hyvä. Maastossa
on lisäksi erityyppisiä uudistusaloja, joissa kulkukelpoisuus on
selvästi huonompi.
Talven lumimäärästä ja kevään säästä riippuen soistumat voivat
toukokuun puolivälissä olla vetisiä ja melko raskaskulkuisia.
Hiihtoladuilla voi olla edelleen keinolunta. Kilpailukeskusta
ympäröivien niittyjen lammasaitoihin on tehty kulkuaukkoja
niillä juoksureiteillä, joita käytetään eniten. Aitauksen läpi voi
kulkea, mutta tässä tulee noudattaa varovaisuutta. Kilpailualueella
saattaa olla myös heijastinnauhoja.
Alueella on useita kiinteitä ja liikkuvia kameroita, joilla valvotaan
kilpailua. TV-tornia ja TV-mastoja ei ole merkitty karttaan, sillä
niiden sijainti vaihtelee kisavuorokauden aikana. Alueella on liikkuvia kameramiehiä kameroineen. He saattavat juosta joukkueiden mukana maastossa ja kuvata.

KaRtta

KaRttatÄYDennYKSiÄ

Kartan mittakaava on 1:10 000 ja käyräväli 5 metriä kaikissa
viesteissä.
Offsetpainettu 2016, Kartsam AB. Kartan on kartoittanut 2015–
2016 Kartsam AB (Håkan Holmberg). Rastikuvaukset on painettu
karttaan, ja rastitunnukset on painettu jokaisen rastiympyrän
yhteyteen. Radiorasteja, miehitettyjä rasteja tai TV-rasteja ei ole
merkitty rastikuvauksiin.

Puunkuljetusta varten tehdyt tiet on eritelty karttaan. Karttojen
painamisen jälkeen alueelle on tullut pieniä hakkuu- ja harvennusalueita. Tästä syystä alueella voi olla myös karttaan merkitsemättömiä puunkuljetusteitä. Alla on esitelty vain tärkeimmät
muutokset.

Hiihtolatujen alikulkuina käytettäviä kontteja ei ole eritelty karttaan.
Puuhiilipohjat on eritelty karttaan.

Erään rakennustyömaan työt ovat vielä kesken. Tästä syystä alueella on yksi uusi alue, jolla kulku on kielletty. Nuorten kilpailun
osuuksien 1, 3 ja 4 uudelleen painetuissa kilpailukartoissa alla
olevat karttatäydennykset näkyvät. Nämä radat on tulostettu
sertifioidulla lasertulostuksella. Nämä muutokset eivät vaikuta
nuorten kilpailun osuuden 2 karttoihin, joten ko. karttoja ei ole
painettu uudelleen.

paikalliset merkinnät / selitys
Naisten viestin ja 10MILA-viestin karttoja ei ole painettu uudelleen, vaan niiden osalta viitataan alla oleviin karttatäydennyksiin.
Ampumahauta.

Karttatäydennykset ovat nähtävissä myös lähtö- ja vaihtoalueella.

Karttatäydennyksiä
Hiihtolatu, lenkkipolku
muistuttaa tietä.

Kilpailukartta

Rakennustyömaata kiertävä puomi,
uusi kielletty alue ja uusi hakkuualue.

Hiihtolatu ja polku
usein maastopyöräreittejä.

Kaksi uutta hakkuualuetta.
Hiihtolatu ilman polkua
ruohopeittoisia.

Miilunpohja

Rakennus palanut
Pienen rakennelman
raunio. Suurempi
sotilaallinen esine.
”Sponsoriesine”

Matala metsästystorni,
majoja

KieLLetYt aLueet
Kielletyt alueet on merkitty karttaan SOFT:in (Ruotsin suunnistusliitto) kilpailuohjeiden mukaisesti. Oliivinvihreällä merkityillä
tonteilla liikkuminen on kielletty. Liikkuminen kielletyillä alueilla
johtaa diskaukseen.

TIETOA AMPUMAKENTÄSTÄ
10MILA 2016 järjestetään osittain Dalregementsgruppenrykmentin harjoitus- ja ampumakentällä. Rykmentti tekee kaikkensa,
että ammusvarusteita ei jäisi kentälle. Kenttä on kuitenkin suuri,
ja toisinaan vaarallisia kappaleita jää paikoilleen. Juoksijoiden
tulee siis olla erityisen varovaisia ja välttää koskemasta tunnistamattomia esineitä. Jos näet esineen, joka voi olla ammus tai
josta et ole varma, ÄLÄ KOSKE! Ota yhteyttä kilpailukansliaan
välittömästi maaliintulon jälkeen.

Poikkeus varoitus- ja kulkukieltokyltteihin
Kilpailijat voivat jättää huomioimatta kyltit, joissa varoitetaan
sotaharjoituksista alueella. Kilpailualueella ei suoriteta harjoituksia tai ampumisia 10MILA-kilpailun aikana.

KIELLETYT ALUEET KILPAILUKESKUKSEN
YHTEYDESSÄ
Kiellettyjä alueita tulee pitää kilpailualueena ja niille ei ole luvallista mennä. Kiellon rikkominen johtaa joukkueen hylkäämiseen.
Kielletyille alueille eivät saa mennä juoksijat, joukkueenjohtajat
eivätkä katsojat.
Lähdön ja vaihdon yhteydessä sijaitseva lämmittelyalue on suljettu
alue, jonne saavat mennä vain juoksijat, valtuutetut joukkueenjohtajat, toimitsijat, tuomariston jäsenet, akkreditoitu valokuvaaja
sekä muut, joiden tulee voida tarkkailla lähtö- ja vaihtotoimintaa.
Tarkkaile lähteviä juoksijoita kulkiessasi vaihtoalueella! Näin et
vaikuta kilpailun kulkuun.

VALOISUUS 10MILA-KILPAILUN AIKANA
TULEN TEKO KIELLETTY
Tulen teko kilpailukeskuksessa ja teltta-alueilla on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty. Myös omien ruokien valmistaminen
urheiluhallissa ja koulumajoituksessa on kielletty. Sammuttimia
löytyy kultakin teltta-alueelta sekä kilpailukeskuksesta. Osallistujien ja yleisön on syytä alueelle saapumisen yhteydessä varmistaa,
missä lähin sammutin sijaitsee. Sammuttimien paikat on merkattu aluekarttaan. Koulumajoituksen ja urheiluhallin asukkaiden
ja vierailijoiden tulee saapumisen yhteydessä osallistua evakuointisuunnitelmaan. Palotilanteessa Pelasta – Varoita – Hälytä
apua – Sammuta. Soita numeroon 112 ja ota yhteyttä lähimpään
toimitsijaan.

RASTIT
Rastit on merkitty oranssivalkoisin rastilipuin. Yörasteilla on
lisäksi heijastinsauvat. Jokaisella rastilla on vähintään kaksi leimausyksikköä. Pihtileimasimia ei käytetä. Rastitunnus on merkitty mustalla tekstillä valkoiselle pohjalle jokaisessa SIyksikössä.
Rastipukkien korkeus on noin 60 cm. Joillakin alueilla rastit ovat
hyvin lähekkäin. Tarkista rastitunnus huolellisesti. TV-paikoilla
on useita rasteja, jotta TV-paikkoja voi lähestyä eri suunnista.
Rastit ovat hyvin lähellä toisiaan, joten tarkista rastitunnus erityisen huolellisesti. Joillakin rasteilla on toimitsijoita ja/tai niillä
käy kilpailun aikana median edustajia.

LEIMAUSJÄRJESTELMÄ
Käytössä on SportIdent-leimausjärjestelmä. Yhtä SI-tikkua saa
käyttää vain yhden kerran ja yhdessä viestissä. Viestiluokassa
käytettyä SI-tikkua saa kuitenkin käyttää yhden kerran avoimella
radalla. Jokainen joukkue palauttaa kaikki vuokratut SI-tikut
karttojen palautuksen yhteydessä kilpailukansliaan. Palauttamattomasta SI-tikusta veloitetaan 580 SEK/SI-tikku.
HUOM.! SI5- ja SI8-tikkujen käyttö 10MILA-viestin osuudella
10 ei ole sallittua. Näiden tikkujen käyttö johtaa hylkäämiseen,
sillä osuudella on enemmän rasteja kuin tikulle voi tallentaa.

LEIMAUSVAHVISTUS
Rastiyksikön ääni- ja valomerkki toimivat vahvistuksena
onnistuneesta leimauksesta. Juoksijan on merkkisignaalien
avulla varmistettava itse, että SI-tikun leimaus on onnistunut.
Jos ääni- ja valomerkki ei toimi, juoksijan on käytettävä toista
leimausyksikköä.

Lauantai: Aurinko laskee klo. 21.32.
Sunnuntai: Aurinko nousee klo. 04.12.

RATATIEDOT JA VAIHTOAJAT

NUORTEN VIESTI
Lähtö: 11.15. Maaliintulo: Noin 13.02.
Vähintään kahdella osuudella kilpailijoiden on oltava tyttöjä.
Osuus

Hajonta

Tyyppi

Radan pituus
(km)*

Matkaaika
(min)

Vaihtoaika

Kartan koko

Taitotaso

1
2**
3**
4

Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä

Päivä
Päivä
Päivä
Päivä

4,3
2,9
4,2
5,0-5,1

26
20
29
32

11.41
12.01
12.30
13.02

A4
A4
A4
A4

Oranssi
Keltainen
Oranssi
Oranssi

* Radan pituuteen sisältyy 750 metriä merkkinauhoitusta sisään- ja ulostulossa.
** Osuuksilla 2 ja 3 saa juosta kaksi osallistujaa. Osuudella 3 molemmilla juoksijoilla on sama hajonta. Ensimmäisenä maaliin saapunut juoksija lasketaan joukkueen tulokseen. Koskee sekä osuutta 2 että osuutta 3. Osuuksilla
2 ja 3 kaikkien joukkueiden muovitaskuissa on kaksi karttaa. Jos joukkueella on vain yksi juoksija osuudella 2 ja/
tai osuudella 3, hän luovuttaa toisen kartoista matkalla lähtöpisteelle.

NAISTEN VIESTI
Lähtö: 14.15. Maaliintulo: Noin 18.29
Osuus
1
2
3
4
5

Hajonta

Tyyppi

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Päivä
Päivä
Päivä
Päivä
Päivä

Radan pituus
(km)*
7,7-8,0
7,7-8,0
8,6-8,8
4,7-4,8
9,7

Matkaaika
(min)
49
52
58
31
64

Vaihtoaika
15.04
15.56
16.54
17.25
18.29

Kartan koko
A3
A3
A3
A3
A3

Muuta

Keskimatkatyyppinen

* Radan pituuteen sisältyy 750 metriä merkkinauhoitusta sisään- ja ulostulossa.

10MILA-VIESTI
Lähtö: 20.30. Maaliintulo: Noin 07.00
Osuus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hajonta
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Tyyppi
Päivä/iltahämärä
Iltahämärä/yö
Yö
Yö
Yö
Yö
Yö/aamuhämärä
Aamuhämärä/päivä
Päivä
Päivä

Radan pituus
(km)*
13,6-13,8
13,4-13,6
11,9-12,0
16,6
5,8-6,0
6,0-6,2
5,8-6,0
12,7-12,8
8,9-9,0
15,9-16,0

Matkaaika
(min)
76
80
70
100
33
34
31
70
48
88

* Radan pituuteen sisältyy 750 metriä merkkinauhoitusta sisään- ja ulostulossa.
** Karttakoko A3L on 594 x 297 mm.

Vaihtoaika
21.46
23.06
00.16
01.56
02.29
03.03
03.34
04.44
05.32
07.00

Kartan koko
A3L**
A3L**
A3L**
A3L**
A3
A3
A3
A3L**
A3
A3L**

Muuta

Keskimatkatyyppinen
Keskimatkatyyppinen
Keskimatkatyyppinen

GPS-SEURANTA

VAIHTOON TULEVAT KILPAILIJAT

Valittujen joukkueiden on naisten viestissä ja 10MILAviestissä
kannettava GPS-lähetintä. Joukkue hylätään välittömästi, jos se
kieltäytyy kantamasta lähetintä järjestäjän määräyksen mukaan.
GPS-laite noudetaan vaihtokarsinan luota viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä tai arvioitua vaihtoaikaa. Laitetta kannetaan
järjestäjän antamassa liivissä, määräysten mukaan. Henkilökunta
avustaa varusteiden pukemisessa.

Maalisuoralla on 3 vaihtokarsinaa.

GPS-laite tulee palauttaa välittömästi suoritetun osuuden jälkeen.
Laite palautetaan toimitsijoille vaihtokarsinasta poistumisen
yhteydessä. Seurantaa käytetään kaikilla Naisten viestin ja
10MILA-viestin osuuksilla. Naisten viestissä ja 10MILA-viestissä GPS-laitetta kantavat joukkueet ilmoitetaan kilpailuohjeiden
liitteenä Eventorissa viimeistään 8. toukokuuta. Joukkueet ilmoitetaan myös kilpailukeskuksessa vaihtokarsinan sisäänkäynnin
yhteydessä. Kaikilla osuuksilla saatetaan valita muitakin joukkueita kantamaan GPS-laitetta. Näille joukkueille ilmoitetaan asiasta
kaiuttimien välityksellä sekä vaihtokarsinan sisäänkäynnillä.

GPS – Nuorten viesti
GPS-seurantaa käytetään nuorten viestissä vain viimeisellä
osuudella. Seurantaan valitaan 15 joukkuetta juoksijoiden ollessa
toisella osuudella. Valitut joukkueet ilmoitetaan kaiuttimien välityksellä sekä vaihtokarsinan sisäänkäynnillä.

Naisten viesti ja 10MILA-viesti, GPS-laitetta kantavat
joukkueet
Lista GPS-laitetta kantavista joukkueista on nähtävissä kotisivuilla
ja kilpailukeskuksessa.

JUOMA
Vettä ja Enervit -urheilujuomaa on tarjolla naisten viestin osuuksilla 1, 2, 3 ja 5 sekä 10MILA-viestin osuuksilla 1–4 ja 8–10.
Juomapisteet on merkitty mukisymbolein kilpailukarttaan sekä
joidenkin osuuksien rastikuvauksiin. Vettä on tarjolla maaliintulon jälkeen.

Karsina 1: Maalikarsina. Juoksusuuntaan nähden oikealla oleva
karsina on varattu viimeisen osuuden juoksijalle kussakin viestissä. Karsina on merkattu kyltillä: MÅL/FINISH
Karsina 2: Vaihtokarsina, kärjen osuus. Keskimmäinen karsina.
Karsina on varattu kärkijoukkueille ja kärjen kanssa samalla
osuudella oleville. Karsina on käytössä siihen asti, kunnes kärki
lähestyy seuraavaa vaihtoa. Tämän karsinan kylttejä vaihdellaan
kilpailun edetessä sen mukaan, mikä osuus on kyseessä. Kiinnitä
huomiota merkintöihin ja osuuden numeroon.
Karsina on merkattu kyltillä: VÄXEL STRÄCKA XX/CHANGE
OVER LEG XX
Karsina 3: Vaihtokarsina, muut. Vasemmalla oleva karsina.
Karsina on tarkoitettu joukkueille, jotka ovat yhden tai useita
osuuksia jäljessä kärjestä. Karsina on merkattu kyltillä: VÄXEL
ÖVRIGA/CHANGE OVER OTHERS
Juoksija tekee leimauksen maalilinjalla. Leimaamatta jättäminen johtaa hylkäykseen. Leimauksen jälkeen kartta luovutetaan
toimitsijalle, ja seuraavan osuuden kartta otetaan karttatelineestä.
Vaihto tapahtuu siten, että kartta annetaan vaihtopuomilla seuraavalle juoksijalle. Juoksijat huolehtivat itse, että vaihdossa annettava
kartta on oikea. Puuttuvan kartan voi hakea karttatelineen ja
vaihtopuomin välissä oikealla sijaitsevasta teltasta.
Vaihtopuomin vieressä on kyltit, jotka merkitsevät joka sadatta
joukkuetta. Nämä auttavat lähtevää juoksijaa löytämään oikealle
alueelle. Pienin numero on kartan luovuttavasta juoksijasta katsoen oikealla vaihtopuomin luona.
Nuorten viestissä sekä toisen että kolmannen osuuden kartat ovat
karttatelineessä. Ylimääräinen kartta on taiteltu telineeseen ripustetun kartan muovitaskuun. Lähtevä juoksija antaa ylimääräisen
kartan joukkueen ylimääräiselle juoksijalle, jos sitä ei vaihdon
yhteydessä annettu. Käyttämätön kartta luovutetaan toimitsijalle
määrätyllä paikalla vaihtopuomin ja lähtöpisteen välissä. Saapuva
juoksija jatkaa vaihdon jälkeen SI-tikun lukuun (uloskirjautuminen).

Vaihto nuorten viestin toisella ja kolmannella osuudella
Nämä ohjeet koskevat joukkueita, joilla on kaksi juoksijaa osuuksilla 2–3.
Vaihto 1: Ensimmäisen osuuden juoksija tulee vaihtoon. Karttatelineen karttapussissa on kaksi karttaa. Juoksija antaa kartat
juoksijoille 2A ja/tai 2B, jotka lähtevät juoksuun samanaikaisesti.
Vaihto 2: Toiselta osuudelta tuleva ensimmäinen juoksija tulee
vaihtoon. Karttatelineen karttapussissa on kaksi karttaa. Juoksija
antaa kartat juoksijoille 3A ja/tai 3B, jotka lähtevät juoksuun
samanaikaisesti.
Vaihto 3: Kolmannelta osuudelta tuleva ensimmäinen juoksija
tulee karttatelineelle ja antaa kartan neljännelle juoksijalle.
Osuuksilla 2 ja 3 ensimmäisenä vaihtoon tuleva juoksija lasketaan
joukkueen tulokseen. Joukkue hyväksytään, jos leimaukset ovat
oikein. Jos osuuden ensimmäinen juoksija on leimannut väärin,
joukkue hylätään. Hylkäys tapahtuu siinäkin tapauksessa, että
saman osuuden toinen juoksija on leimannut oikein.

MAALIINTULO

ENIMMÄISAIKA

Saapuva kilpailija juoksee oikealla olevaan karsinaan, joka on
merkitty kyltillä MÅL/FINISH. Viimeisen osuuden juoksijat
eivät saa vaihtaa karsinaa. Jos juoksija valitsee väärän karsinan,
hänen pitää palata karsinan alkuun ja jatkaa sen jälkeen oikeaan
karsinaan. Maalituomari päättää tarpeen vaatiessa sijoituksen
maalilinjan ylityksen yhteydessä. Tämän jälkeen juoksija tekee
maalileimauksen leimauspisteellä, joka sijaitsee muutaman metrin
päässä maalilinjasta.

Enimmäisaika täyttyy 3 tuntia kunkin viestin yhteislähdön jälkeen.

Huomioithan, että maalilinjan ja valokuvaajien katsomon väliselle
alueelle saavat mennä vain sen hetkisten kärkijoukkueiden
juoksijat sekä osa toimijoista. Joukkueenjohtaja ja muut seuran
jäsenet saavat ottaa joukkueensa vastaan, kun uloskirjautuminen
on suoritettu.

RIISTAHAVAINNOT
Pääasiassa villejä sorkkaeläimiä (hirvet, metsäkauriit ym.) koskevat havainnot ilmoitetaan riistahavaintopisteelle, joka sijaitsee Röd
utgång -uloskäynnin vieressä.

HYLÄTYT JOUKKUEET
Hylätyksi merkitty joukkue saa ilmoituksen hylkäyksestä uloskirjautumisen yhteydessä. Joukkue ohjataan Röd Utgång - uloskäynnille selvitystä varten. Hylätyt joukkueet näkyvät tulostaululla
mahdollisimman nopeasti vaihdon jälkeen. Joukkue voi tästä huolimatta jatkaa kilpailun loppuun mutta ei kilpailla sijoituksesta.
Toimitsijat saattavat pitää joukkueen karttatelineen luona, kunnes
johtavan joukkueen vaihdosta on kulunut vähintään 30 minuuttia.
Näin joukkue ei vaikuta kilpailun tulokseen.
Jos joukkueenjohtajalla on huomautettavaa hylkäyksestä, hänen
tulee olla yhteydessä kilpailukansliaan viimeistään 60 minuutin
kuluttua kyseessä olevan osuuden maaliintulosta.

KESKEYTTÄNEET JUOKSIJAT
Jos kilpailu on päättynyt keskeytykseen, tai maalilinja on muuten
jäänyt ylittämättä ja SI-tikku lukematta, kilpailijan on vietävä
SI-tikkunsa uloskirjaukseen luettavaksi. Muutoin kilpailija saa
kirjauksen ”Edelleen metsässä”, mikä johtaa tarpeettomiin etsintöihin.

KILPAILUSÄÄNNÖT
Kilpailussa noudatetaan Ruotsin suunnistusliiton SOFT:n kilpailusääntöjä ja määräyksiä. Seuraavassa mainitaan muutamia
tärkeimpiä sääntöjä:
• Kilpailusääntöjen tunteminen on kilpailijan vastuulla. Puutteelliset tiedot eivät vapauta kilpailijaa mahdollisista seuraamuksista.
• Kilpailijan tulee kunnioittaa kiellettyjä alueita, jotka on merkitty
karttaan ja/tai ratapainatukseen.
• Kilpailijan tulee seurata merkittyä osuutta koko matkan.
• Kilpailijan tulee parhaan kykynsä mukaan auttaa loukkaantunutta kilpakumppania.
• Kilpailijat eivät saa ennen kilpailun loppua hakea tietoa kilpailuradasta tai -kartasta. Vain kilpailunjohdon jakelemaan tietoon on
sallittua tutustua.
• Kilpailijat eivät myöskään saa antaa tietoa radasta tai kartasta,
ennen kuin kilpailu on päättynyt.

VAKUUTUS
YHTEISLÄHTÖ
Nuorten viesti lauantai klo 14.40
Naisten viesti lauantai klo 19.15
10MILA-viesti sunnuntai klo 09.30
Huomioitavaa: Ratapituuksia ei lyhennetä.
• Vaihtokarsinat suljetaan 15 minuuttia ennen yllä mainittuja
aikoja.
• Yhteislähdössä juoksevien kilpailijoiden on juostava se osuus,
joka mainitaan joukkueilmoituksessa. Yhteislähtöön osallistuvat
joukkueet sijoittuvat tuloslistalle niiden joukkueiden jälkeen, jotka
ovat suorittaneet kilpailun ilman yhteislähdön vaikutusta.
• Kilpailun lopettaneet ja hylätyt joukkueet saavat osallistua
yhteislähtöön.

Jos juoksija ei ole Ruotsin suunnistusliittoon kuuluvan seuran
jäsen, hän osallistuu kilpailuun omalla vastuulla. Näitä juoksijoita
kehotetaan tarkistamaan vakuutuksensa ennen 10MILA-kilpailuun osallistumista.

AVOIMET RADAT

NETTI-TV

Ilmoittautuminen avoimille radoille tapahtuu avoimien ratojen
kansliassa. Myös avoimien ratojen maksusuoritukset tehdään
kansliaan. Lisätietoa avoimista radoista löytyy erillisestä kilpailuohjeesta. Ohjeet ovat luettavissa Eventorissa kohdassa Tiomila
Open Individual.

Sivulla http://webbtv.10mila.se/ voit varata netin kautta
lähetettävän TV-taltioinnin. Nuortensprinttiä ja 10MILAstudiota
voi seurata maksutta perjantaina 13. toukokuuta klo. 17.30–20.00.
Varsinainen lähetys alkaa lauantaina 14 toukokuuta klo. 10.30 ja
päättyy sunnuntaina aamupäivällä. Nettilähetyksen hinta on 150
Ruotsin kruunua.

Avoimien ratojen ilmoittautumisajat
Perjantai klo.: 14.30–22.00
Lauantai klo.: 09.00–17.30
Sunnuntai klo.: 08.30–10.30
Avoimien ratojen lähtöajat
Perjantai klo.: 15.00–22.30
Lauantai klo.: 09.30–18.00
Sunnuntai klo.: 09.00–11.00

MINIMILA-Lasten rata
Lasten rata sijaitsee kilpailukeskuksen läntisessä osassa. Lähtö lauantaina 14. toukokuuta klo. 10–15. Maksu 20 kr (maksu ainoastaan käteisellä). Oma SI-tikku kannattaa ottaa mukaan, jos sellainen
on. Tikkua voi käyttää varsinaisessa kilpailussa että Minimilassa.
Kaikki Minimilan osanottajat saavat maaliin tultuaan lahjan.

WC:t
Yleisölle ja kilpailijoille tarkoitettuja WC-tiloja löytyy kilpailukeskuksen ja teltta-alueen yhteydestä. Verryttelyalueella on WC-tiloja vaihtokarsinoissa oleville kilpailijoille.

VAATTEIDEN VAIHTO JA SUIHKU
Lämmin sisäsuihku Lugnethallenissa noin 250 metrin päässä
maalista. Seuraa kilpailutoimitsijan ohjeita oikeaan pukuhuoneeseen. Suihkussa tulee käyttää ympäristömerkittyjä tuotteita.
Järjestäjä tarjoaa suihkusaippuan.

ENSIAPU
Kilpailukeskuksen ensiapu aukeaa lauantaina 14. toukokuuta klo.
10.00 ja on toiminnassa kilpailun loppuun saakka. Kilpailukeskuksen ensiapu on tarkoitettu ensisijaisesti kilpailijoille. Muita
kuin kilpailijoita kehotetaan hakeutumaan yleisen sairaanhoidon
päivystykseen Falu lasarett -sairaalaan. Kilpailualueen ensiapupisteessä on defibrillaattori. Kilpailualueella ei ole sairaanhoitoa.
Kaikilla rastitoimitsijoilla ja juomapisteillä on sidetarpeita ja
mahdollisuus viestintään.

PÄÄLLYSVAATTEET JA LÖYTÖTAVARAT
Joukkueet vastaavat itse päällysvaatteistaan. Kadonneita varusteita
ym. voi kysellä kansliasta kilpailupäivän aikana. Kilpailun jälkeen
kotisivuilla ilmoitetaan sen henkilön nimi, joka vastaa kysymyksiin talteen otetuista varusteista. Talteen otettuja varusteita voidaan
palauttaa 1. kesäkuuta 2016 asti. Vastaanottaja huolehtii mahdollisista rahtikuluista. Tämän jälkeen jäljellä olevat tavarat lahjoitetaan avustusjärjestöille.

Lähetysvaihtoehtoja on kaksi:
• Ruotsinkielinen kommentointi (Per Forsberg ja
Fredrik Löwegren)
• Suomenkielinen/englanninkielinen kommentointi (Anti Örn
vieraineen)

FM-RADIO
Ääni televisiotuotannon myös lähettää FM-verkon ja voi kuulla
paikallisesti ympäri Arena 10MILA.
• Ruotsin = 97,0 MHz
• Suomi / Englanti = 104,2 MHz

JULKINEN WI-FI
Yleisöä kehotetaan mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan
kännyköiden ja mobiili-internetin käyttöä. Tällä tavalla vältetään
mobiiliverkon liika kuormittuminen. Kilpailukeskuksessa on
hyvä Wi-Fi-verkko. Osallistujia kehotetaan käyttämään sitä
internet-yhteyksiin. Wifi-verkko on nimeltään 10mila ja se toimii
ilman salasanaa. Verkkoa voi käyttää vapaasti ja maksutta.

SUORA NÄKÖYHTEYS
Jotta kilpailukeskuksen yleisö saa mahdollisimman onnistuneen
kisaelämyksen, yleisöalueelle on varattu alue, jossa kannustusviirit
ja vastaavat ovat kiellettyjä. Näin näköyhteys screenille ja maalisuoralle säilyy. Noudatathan ystävällisesti kieltoa alueella.

PALKINTOJENJAKO
Kunkin viestin kymmenen parasta joukkuetta saavat kunniapalkinnon. Palkintojenjako tapahtuu kisapaikalla seuraavan aikataulun
mukaisesti:
Nuorten viesti, lauantai klo. 13.40.
Naisten viesti, lauantai klo. 19.30.
10MILA-viesti, sunnuntai 08.30.
Palkittavia joukkueita pyydetään kokoontumaan paikalle
vähintään 10 minuuttia ennen ilmoitettua palkintojenjaon ajankohtaa.

KARTTOJEN LUOVUTUS
Kaikkien luokkien kilpailukarttojen luovutus tapahtuu kisakansliassa sunnuntaina 15. toukokuuta 10MILA-viestin yhteislähdön
jälkeen aina klo. 14:ään asti. Kartan saa karttalippua näyttämällä
(sisältyy joukkuekuoreen). Vuokratut SI-tikut palautetaan ennen
kartan luovutusta. Jos joukkue on lähtenyt ennen karttojen
luovutusta, kartat voidaan toimittaa postitse 100 kruunun maksua
vastaan. Osoitetiedot jätetään kisakansliaan, jonne myös maksu
tulee suorittaa.

MAKSAMINEN KILPAILUKESKUKSESSA

JÄTTEIDENLAJITTELU

Kilpailukeskuksessa voi maksaa käteisellä (Ruotsin kruunut) sekä
tavallisimmilla maksu- ja luottokorteilla. Infopisteellä on rajoitettu mahdollisuus vaihtaa euroseteleitä Ruotsin kruunuihin.

Auta meitä pitämään kilpailukeskus siistinä. Vie roskat alueella
oleviin lajitteluastioihin. Katso astioista, mitkä jätteet tulevat
mihinkin astioihin.

VESI/SÄHKÖ

VALVONTA

Juomavesipulloja voi täyttää teltta-alueiden läheisyydestä löytyvistä vesisäiliöistä. Sähkölaitteiden kytkeminen kilpailukeskuksen ylläpitoon tarkoitettuihin jakokeskuksiin on ehdottomasti
kielletty.

Kaikkien olisi hyvä tarkkailla asiatonta oleskelua alueella. Toimi,
jos näet jotakin epäilyttävää. Arvoesineitä ei kannata jättää vartioimatta. Myös autot ja asuntovaunut kannattaa pitää lukittuina.
Varkaustapauksissa soita ensisijaisesti poliisille numeroon 114 14
tai hätätapauksissa numeroon 112.

Kilpailukeskuksessa on latauspisteitä kännyköiden latausta varten.
Latauspisteitä voi käyttää maksua vastaan.

RADIOPUHELINTEN KÄYTTÖ KIELLETTY
Radiopuhelinten käyttö kilpailualueella on kielletty.

VALVOJAT
Kilpailunvalvoja
Kjell Lidholm, IFK Hedemora OK
Ratavalvoja
Roger Larsson OK Kåre
Lars Roos (Tiomilaföreningen)
Karttavalvoja
Kalle Östgren, OK Kåre

KILPAILUN JOHTO
Pääsihteerit
Mats Bayard, Stora Tuna OK
Stig Wiklund, Stora Tuna OK
Kilpailunjohtaja
Tomas Löfgren, Stora Tuna OK
Apulaiskilpailunjohtaja
Sture Sjödin, Stora Tuna OK
Ratamestarit
Lars Sjökvist, Stora Tuna OK
Thomas Norgren, Stora Tuna OK
Claes Nideborn, Stora Tuna OK
Johan Israelsson, Stora Tuna OK
Kilpailun hallinto
Niklas Aldin, Stora Tuna OK
Tuotanto, kisakeskus
Peter Löfås, Stora Tuna OK
Avoimet radat
Erik Stigsmark, Kvarnsvedens GoIF OK
Markkinointi
Håkan Rystedt, Stora Tuna OK

Tiedotus/lehdistö
Anders Hansson, Stora Tuna OK
Talous
Bengt Hansson, Säterbygdens OK &
Inge Norberg Stora Tuna OK
Kilpailukeskus
Torbjörn Larsson, Stora Tuna OK
Henkilöstö
Mari-Louise Lundgren, Stora Tuna OK

KILPAILUN TUOMARISTO
Kokoonkutsuja
Christer Nordström, Tiomilaföreningen
Nuorten viesti
Hans Carlstedt, Sävedalens AIK
Tommy Ljusenius, Skogsluffarnas OK
Håkan Axelsson, FK Göingarna
Naisten viesti
Mats Kågeson, Göteborg-Majorna OK
Tommy Ljusenius, Skogsluffarnas OK
Jesper Håkansson, FK Göingarna
10MILA-viesti
Ingemar Gunarsson, Lerums SOK
Per-Ove Mellinder, Tullinge SK
Henrik Larsson, FK Göingarna

Yhteystiedot, sähköposti
Kilpailun johto: tavling2016@10MILA.se
Info: info2016@10MILA.se
Markkinointi/sponsorit: marknad2016@10MILA.se
Majoituskysymykset: logi2016@10MILA.se

Kilpailukeskuksen KARTTA

Tent-site,
quite

Tent-site

Lugnets
stugby

Toilet

P Cars

P Cars

Wind shelters
Toilet

Lugnets camping
Caravans/Campervans

the Arena

Start

Wind shelters

Entrance by car/bus

Drop-off buses

P Cars
Pay parking
P Cars

Shower

Pay parking
Shower
Accomodation
Sports- P VIP/
Funk
hall

DSA Dala Sports
Academy

P Cars

Scandic
Hotel
P Bus
P Cars

Kilpailukeskuksen KARTTA

FALUN BORLÄNGE 2016

Welcome to Falun and Borlänge!

välkommen till Falun och borlänge!
Tervetuloa Falun ja Borlänge!

En del av Falun Borlänge-regionen med 165 000
invånare. Vi är Dalarnas motor med högteknologisk
industri, ett blomstrande näringsliv, fantastiska
naturområden och kulturella upplevelser.

För mer
information:
www.10mila.se

FALUN BORLÄNGE 2016

Arrangerande klubbar: Stora Tuna OK, OK Kåre,
Säterbygdens OK, Kvarnsvedens GoIF OK,
Korsnäs IF OK, Grycksbo IF OK, mfl.

