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Direktiv för arrangemang av orienteringstävling; ÅM och OL-cup
Följande direktiv är framtagna av ÅID:s orienteringsutskott för den som arrangerar en
orienteringstävling på Åland. Tanken är att alla tävlingar skall få ett samma upplägg och att det
samtidigt är en kom-ihåg-lista. Det är även viktigt att nybörjarna och juniorerna sätts i fokus på
tanke på att det även i framtiden finns orienteringsintresserade.

Före tävling:
1. Det rekommenderas att en tävlingsledare och en banläggare utses för att dela på ansvaret
under tävlingen. Banläggaren planerar banor, sköter kartor, och lägger ut kontroller.
Tävlingsledaren sköter det övriga administrativa, skaffar priser och skaffar hjälp av andra vid
behov. Tävlingsledaren kan även vara bankontrollant och hjälpa banläggaren.
2. Välj område och karta för tävlingen. Kom överens med övriga i föreningen så att ni använder
olika områden. Tänk på att det även skall vara möjligt att arrangera en nybörjar-/juniorbana.
Dusch är inte nödvändigt. Start och/eller mål behöver inte vara på samma ställe som TC.
3. OBS! Nybörjarbanorna skall vara mycket lätta. Om råd och hjälp behövs med
nybörjar/junior-banorna, skicka ditt förslag på bana som PDF till FSO:s kontrollant AnnCatherine Henriksson (Pargas IF), ann-catherine.henriksson(a)pargas.fi. Vid behov använd
vita snitslar för att skapa en konstgjord ledstång, som även ritas in på kartan (lila streck).
4. Tävlingsledaren meddelar till tidningarnas sportkalender och sportens kom-ihåg; sista
anmälningsdag, tävlingstidpunkt och plats samt kommer överens om sista anmälningsdag
med ÅID:s kansli. Anmälning i första hand via IRMA. Samma info sätts upp på hemsidan. Om
hjälp behövs för att publicera info på hemsidan eller med IRMA så kontakta
matti.janlov(a)hotmail.com.
5. Utskriftskartor används. Kartskalan skall vara skala 1:10 000 eller mindre för HD10-21 och
Motion lång. Klasserna HD40 och uppåt, Motion kort har skalan 1: 7 500. Önskar någon
enskild löpare kartskala 1:7500 i H21 eller D21, så tar den kontakt med banläggaren, som
avgör om det är möjligt och skriver ut en karta till den löparen. Vid sprint 1: 4 000 men 1:3
000 för HD50 och äldre. ÅM-stafett skala 1:7500 för H21. A3 utskrift vid behov för att få
plats med banor. Behövs hjälp skickas material till Robin på kansliet. Purple Pen
rekommenderas att rita banor med.
6. Lösa kontrolldefinitioner skall finnas. OBS! De behöver inte finnas på kartan om de inte får
plats.
7. Medaljer (ÅM) skall graveras före tävling och priser skaffas. Begär hjälp från ÅID:s kansli vid
behov. H/D 16 och yngre samt H21 och D21 får alltid medalj. Medalj till övriga vuxna klasser
bara om det är minst 3 personer/ klass (anmälda). H/D10-14 får små medaljer, H/D 16 och
uppåt stora medaljer. Medalj med blå emalj; endast i H21 och D21. Till PAR-klass och
nybörjare delas till alla ”orienteringsmedaljen”, en medalj med en orienterare på.

Under tävling:
1. Placera ut vägvisning. Använd ÅID:s startflagga och målflagga till start och mål.
2. Startlista, PM, kontrolldefinitioner, EMIT-säkerhetslappar och modellkarta finns vid TC.
Vätska rekommenderas åtminstone vid målet vid varmt väder om det inte finns
vätskekontroll.
3. Prisutdelning sker i samband med tävlingen. Medaljer delas ut vid ÅM och sponsorpriser och
liknande vid övriga tävlingar. Priser i alla tävlingar alltid till juniorerna, om inte annat så finns
”orienteringsmedaljen”, en medalj med en orienterare på, finns att få vid kansliet.

Efter tävling:
1. Resultat skickas till tidningar (bifogat i epost bilaga i pressresultat.txt format) och radio med
en rapport om tävlingen, samt resultat läggs upp på hemsidan. Om hjälp behövs skicka
resultat till Matti, matti.janlov(a)hotmail.com.
2. Skicka deltagarlista till ÅID:s kansli, Robin, robin.aid(a)idrott.ax, som sparar statistiken. OBS!
Viktigt att detta görs eftersom ÅID får bidrag på basen av deltagarantal.

