Kilpailukutsu

25manna-viesti
Lauantai, 12. lokakuuta 2019
Kilpailukeskus: Nytorps ängar, Haninge
Kilpailukeskus
Nytorps ängar, Västerhaninge
GPS: 59.139644, 18.104416
Kilpailukartta
Offsetpainettu suunnistuskartta, mittakaava 1:10 000 ja käyräväli 4m.
Kilpailumaasto Nytorps ängar
Maasto on pienipiirteistä Södertörn-maastoa, jossa korkeuserot vaihtelevat, suurimmaksi osaksi lievästä
kohtalaiseen. Kulkukelpoisuus on pääosin hyvä, varsinkin harjuilla. Hakkuualueita, harvennuksia ja tiheämpää
kasvillisuutta esiintyy. Maastossa on pari suurempaa latupohjaa ja useita pienempiä polkuja. Radat tarjoavat
vaihtelevaa suunistusta, nopeita käänteitä ja erilaisia teknisiä haasteita.
Lähtö ja arvioitu maaliintuloaika
Kilpailu alkaa yhteislähdöllä klo 09.00 ja voittajajoukkueen odotetaan saapuvan maaliin noin klo 14.30. Uusintalähtö
on klo. 16.00. Viimeinen osuus voidaan tarvittaessa lyhentää.

Osuudet ja joukkueen kokoonpanorajoitukset
Tänä vuonna naiset suunistavat viimeisen osuuden ja ensimmäinen osuus on avoin kaikille. 25manna on 25osuuksinen viestisuunnituskilpailu ja joukkue koostuu:
•

vähintään 8 miestä joista yksi H16 sarjalainen tai nuorempi

•

vähintään 8 naista joista yksi D16 sarjalainen tai nuorempi

•

enintään 8 H21 sarjalaista (aikaisemmin 9 H21-39)

Osuus

Vaativuus

Osuuspituus km

Rajoitus

1

Sininen

7,5

Kaikki

2

Sininen

5,5

Naiset

3

Oranssi

3,5

-H16/H50-, Naiset

4

Valkoinen

3,0

-H14/H60-, -D18/D45

5

Sininen

6

Kaikki

6

Punainen

4,5

Naiset

7

Punainen

5,5

Kaikki

23

Oranssi

3,5

-H16/H55, -D20/D40-

24

Sininen

8

Kaikki

25

Sininen

6

Naiset

Osuuspituuksiin lisätään n. 400–600 metriä viitoituksia.

Uutuus! Kymmenosuuksinen avoin viesti
Avoin viesti joka on tarkoitettu yritysjoukkueille, ystäväporukoille tai seuroille, jotka eivät saa kokoon 25 juoksijaa.
Erillinen kutsu löytyy Eventor-palvelusta.
Kilpailusäännöt
Ruotsin Suunistusliiton kilpailusäännöt sekä kilpailun PM.
PM (kilpailuohje)
PM julkaistaan 25manna.se sivuilla sekä Eventor-palvelussa viimeistään sunnuntaina ennen kilpailua sekä
kilpailukeskuksessa.
Pysäköinti ja bussipysäkki
Pysäköinti henkilöautoille Jorbron teollisuusalueella, 1–3 km areenalta. Bussipysäkki seurabusseille n. 1 km
areenalta.
Joukkoliikenne
Lähijuna Jordbron tai Västerhaningen asemille, sieltä n, 1,5 km kävelymatka. Reittipalvelu ja aikataulut löytyvät sl.se
sivuilta.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu Eventor-palvelun kautta. Virallinen ilmoittautumisaika päättyy 1. syyskuuta klo 23.59.
Joukkueiden kokoonpano ja juoksujärjestys ilmoitetaan myöhemmin ja ohjeet julkaistaan kilpailuohjeessa (PM).
Jälki-ilmoittautuminen
Viimeistään 16. syyskuuta klo 23.59 mennessä, jolloin 50 prosentin korotettu maksu tai viimeistään 30. syyskuuta klo
23.59 mennessä, 100 prosentin korotettu osanotttomaksu.
Yhdistelmäjoukkueet
Mikäli seurasi on vaikea saada kokoon kokonainen 25-mannajoukue on SOFT:in (Svenka Orienteringsförbundet)
sääntöjen mukaiset yhdistelmäjoukkueet ovat tervetulleita. Yhdistelmäjoukkueet ilmoitetaan Eventor-palvelussa.
Eventor-palvelun ”Help & Support” osiossa löytyy ohje ”How to make an entry”, joka opastaa miten
yhdistelmäjoukkue ilmoitetaan.

Sportident, SI
Kaikki SI-kortin versiot ovat sallittuja. Huomio että leimauslaitteiden Air-toiminto ei ole käytössä.
SI-kortin numeroa ei anneta ilmoittautumisen yhteydessä vaan SI-kortin numero luetaan osuuksittain sisään
järjestelmään lähtöportilla. Jokaista SI korttia voi käyttää ainoastaan yhden kerran kilpailussa.
SI-kortin voi vuokrata ilmoittautumisen yhdeydessä Eventor-palvelusta. Palauttamattomasta vuokrakortista perimme
seuralta 600 SEK.
Teltta- ja tuulisuojapaikat

Seurojen teltta/tuulisuojapaikkojen varaus tapahtuu Eventor-palvelussa viimeistään 1. syyskuuta varsinaiseen
hintaan. Tämän jälkeen otamme vastaan varauksia korotetulla maksulla.
Vuokrateltta
Tarjoamme mahdollisuuden vuokrata teltan jo valmiiksi pystytettynä. Varaus tehdään Eventor-palvelussa viimeistään
1. syyskuuta.
Telttailu
Yöpyminen kilpailukeskuksessa on kielletty. Me suosittelemme lähistöllä olevia virallisia leirintäalueita tai alla olevaa
majoitusvaihtoehtoa.
Majoitus
Majoitus kovalla alustalla sisältäen aamiasen. Varaus tehdään Eventor-palvelussa. Yksityiskohtaiset tiedot julkaistaan
myöhemmin osoitteessa 25manna.se. Majoitustiedostelut ja kysymykset voi lähettää osoitteeseen
logi@25manna.se.

Maksut (maksuporras)
Maksut 1 syyskuuta mennessä
(varsinaiset hinnat) Osanottomaksu /
joukkue
SI-korttivuokra / hlö
Seurojen telttapaikat
Vuokrateltta 4 m x 4 m
Majoitus kovalla alustalla, per yö ja hlö

5 430 SEK

Pysäköintimaksu 600 SEK
sisältyy (auto/bussi)

50 SEK
400 SEK
7 500 SEK
150 SEK

50 kr
4,5 m x 6 m

Maksut 2-16 syyskuuta
Osanottomaksu/joukkue
SI-korttivuokra / hlö
Seurojen telttapaikat
Vuokrateltta 4 m x 4 m
Majoitus kovalla alustalla, per yö ja
hlö*)

7 845 SEK

Pysäköintimaksu 600 SEK
sisältyy (auto/bussi)

Maksut 17-30 syyskuuta
Osanottomaksu/joukkue
SI-korttivuokra / hlö
Seurojen telttapaikat
Majoitus kovalla alustalla, per yö ja
hlö*)
*) paikkoja on rajoitetusti.

10 260 SEK

60 SEK
600 SEK
9 000 SEK
200 SEK

75 SEK
800 SEK
250 SEK

sis. aamiaisen

4,5 m x 6 m
sis. aamiaisen

Pysäköintimaksu 600 SEK
sisältyy (auto/bussi)
4,5 m x 6 m
sis. aamiaisen

Maksaminen
Osanottomaksut ja muut maksut tulee olla maksettu viimeistään 12. syyskuuta (ilmoitautuneet viim 1. syyskuuta).
Maksettaessa on ilmoitettava seuran nimi ja maksun kohde viitteenä. Jälki-ilmoittautumisen maksut suoritetaan
välittömästi ilmoittautumisen jälkeen ja maksun on oltava järjestäjän tilillä viimeistään 8. lokakuuta.
Seurapussit luovutetaan kun seuran kaikki
maksut on suoritettu.
Maksutiedot Ruotsista
Ulkomailta maksettaessa

Bankgiro 131-2149
Tilin omistaja: HANINGE SOK
TÄVLINGSKONTO
IBAN SE 03 6000 0000 0009 9622 8608
BIC: HANDSESS
PAYEE (vastaanottaja):
HANINGE SOK TÄVLINGSKONTO

Avoimet sarjat/Kuntosarjat
Avoimet kuntosarjat, joihin voi ilmoittauta paikan päällä. Tarjolla on ratoja eri vaikeustasteilla ja pituuksilla (2,5 – 6,0
km). Erillinen kutsu kuntorasteille 25manna 2019 julkaistaan myöhemmin. Ennakkoon voi ilmoittautua Eventorpalvelun kautta. Tapahtuman nimi on ”Motionsorientering 25manna”.
Miniknat
Miniknat on lapsille tarkoitettu viitoitettu ja toiminnallinen suunistusrata, aukioloaika kisakeskuksessa klo 9.30-14.00.
Osallistumismaksu on 20 SEK/osallistuja.
Peseytyminen
Kilpailukeskuksessa on lämpimän veden ulkosuihkut.

Tarjoilu
Hyvin varusteltu ravintola-kahvila, josta löytyy lämmintä ruokaa, voileipiä, hedelmiä, makeisia, juomia, kahvia / teetä
jne. Ravintolassa on monta maksupistettä jonojen välttämiseksi. Meny ja hinnat julkaistaan 25manna.se sivuilla.
Urheilutarvikemyynti
Kilpailukeskuksessa on myös suuri ja hyvin varusteltu urheilukauppa.
Kilpailunjohtaja
Olof Hernander, Haninge SOK
Ratamestarit
Assar Hellström, OK Ravinen (25-manna) och Joakim Skärlén, Haninge SOK (keskimatka)
Kilpailunvalvoja
25-manna yhdistys nimittää kilpailunvalvojan myöhemmin.
Ratavalvoja
25-manna yhdistys nimittää ratavalvojan myöhemmin.
Lisätiedot
Kotisivut: 25manna.se
Tiedustelut: info@25manna.se
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Kaikki muutokset julkaistaan 25manna.se sivuilla.

Tervetuloa 2019 vuoden 25-manna viestiin toivottavat järjestävät seurat Haninge SOK ja OK Ravinen

