
 

 

        Maailman paras seura voittaa 

 
PM 

25manna-viesti  
Lauantaina 7. lokakuuta 2017 

 
Kilpailukeskus 
Ensta Gård, Vårsta, Botkyrka 
GPS - 59.175901, 17.767317 
 
Liikenne ja paikoitus 
Katso erillinen Liikenne PM.  
 
Tuulisuojat/seurateltat 
Tuulisuojat/seurateltat saa pystyttää ainoastaan etukäteen varatuille paikoille. Lähemmät tiedot 
telttojen paikoista julkaistaan verkkosivuilla  www.25manna.se sekä infoteltassa 
kilpailukeskuksessa. 
 
Joukkueen kokoonpano 
Joukkueen kokoonpano on pakollinen ja tehtävä Eventorissa  perjantaina 6. lokakuuta  
klo 21:00 mennessä. Myöhästyneestä registeröinnistä laskutetaan 500 kr. Joukkueelle ei 
anneta lähtölupaa ilman sisäänjätettyä kokoonpanoa.  
 
Kokoonpanon muutos 
Registeröity joukkueen kokoonpano voidaan muuttaa kilpailupäivän aikana. Muutoslomake on 
joukkuekuoressa.  Jätä lomake infotelttaan.  
 
Joukkuekuori 
Joukkuekuori sisältää numerolaput, muutoslomakkeen, joukkueenjohtajan kortin ja mahdolliset 
vuokra leimasimet. Kuori haetaan kilpailukeskuksen infoteltasta kilpailupäivänä klo 7:00 lähtien. 
Kaikki maksut on oltava maksettu jotta saa joukkuekuoren. Jos joku maksu puuttuu voi sen 
maksaa paikanpäällä kortilla, käteisellä tai Swish. 
 
Huom! Ota mukaan numerolappuihin omat hakaneulat. Hakaneuloja voi ostaa infoteltasta.. 
 
Kilpailun aikataulu 
Lähtö ensimmäiselle osuudelle klo 9.00.  
Voittajajoukkueen maaliintuloaika on laskettu noin klo 14.11. 
Uusintalähtö klo 16.10. Vaihtokarsina suljetaan klo16.00 
 
Kartta 
Mittakaava 1:10 000, käyräväli 5 m, piirtänyt 2016-2017 Roger Åsberg. Offsetpainatus.  
Rata ja rastimääritteet ovat painettu karttaan violetilla värillä. Rastin koodinumero on painettu 
karttaan rastin järjestysnumeron viereen, esim 4-109 rasti nr 4. Kartan kääntöpuolelle on 
joukkuenumero ja osuus painnetu . 
 



 

 

Paikallisia karttamerkkejä 
X = maja 
O = miilunpohja 
 
Maastonkuvaus  
Kilpailualue on luonnonsuojelualue joka koostuu metsämaastosta jossa on useita avoimia ja 
helposti juostavia pienipiirtoisia mäkiä sekä useita alueen läpi kulkevia polkuja. Korkeuserot 
ovat pääasiassa kohtalaiset ja maasto on enimmäkseen hyväkulkuista. 
 
Nauhoilla merkityt polut 
Uusi polku on karttaan merkitty violetilla värillä ja maastossa puna/valkealla nauhalla samoin 
toinen epäselvä polku on merkitty valkeilla nauhoilla. Koskee lähinnä osuutta 4. 
 
Kielletyt alueet  
Kielletyt alueet ovat kartalla merkitty violetilla viivoituksella. Maastossa kielletyt alueet ovat 
merkitty yhtenäisellä sini/keltasella nauhalla erottaen juoksu-urat. Juoksu-urien ulkopuolella 
tai missä kielletty alue rajoittuu aitaan tai tiehen ei aina ole nauhoitusta. 
 
Kilpailualueen pohjoispuolella oleville teille ei saa mennä. Paikalla on tarkastajat. Kielletylle 
alueelle menosta seuraa joukkueen hylkääminen. 
 
Paloletku kilpailualueen läpi 
Kilpailualueen eteläosassa kulkee paloletku josta saadaan vesi suihkuihin. Vältä letkunpäälle 
astumista. 
  
Kilpailusäännöt 
Ruotsin Suunnistusliiton säännöt sekä kilpailun PM on voimassa.  
 
Kilpailumenetelmä 
Yhteislähtö osuudella 1. Osuudella 1. ja 2. juoksee yksi juoksija joukkueesta kullakin 
osuudella. Osuuksilla 3-7 juoksee neljä joukkueen osanottajaa kullakin osuudella. Osuudet 
23-25 juoksee yksi joukkueen osanottaja kullakin osuudella. 23. osuuden juoksija ei saa 
lähteä ennenkun kaikki neljä juoksijaa osuudelta 7 ovat tulleet vaihtoon (katso edelleen 
otsikko ”Vaihto”). 
 
Naiset ratkasevat kilpailun tänä vuonna!  
Tänä vuonna saa kaikki sukupuolesta tai iästä riippumatta juosta ensimmäisen osuuden ja 
naisten vuoro on juosta viimeinen osuus.  
 
Joukkueen koostumus 
Joukkueeseen voi kuulua korkeintaan 9 kappaletta H21-39 ja vähintään 7  naisia on oltava 
mukana. Naisista täytyy vähintään yhden olla korkeintaan D14, tai D45 tai vanhempi ja 
vähintään yhden on oltava korkeintaan D18, tai D35 tai vanhempi. Sen lisäksi joukkueessa 
täytyy olla vähintään yksi HD16 tai nuorempi. Yhdistelmäjoukkueet saavat osallistua SOFT:n 
kilpailusääntöjen mukaan. 
  
Numerolaput 
Kaikkilla juoksijoilla täytyy olla numerolappu. Sen täytyy olla rinnan päällä näkyvillä eikä sitä saa 
taittaa. Ota mukaan omat hakaneulat. On tärkeää että juoksijat käyttävät sisäänjätetyn 
juoksujärjestyksen mukaista numerolappua. Numerolapun mainos on myös sama kuin 
vaihtokarsina. . 
Lähtö 
Yhteislähtö ensimmäiselle osuudelle tapahtuu klo 9:00.Juoksijoitten on oltava lähtökarsinassa 
viimeistään klo 8:45. Kaikkien juoksijoiden on mentävä ennen lähtöä sisäänkirjautumisen kautta, 
jossa SI-kortti kytketään numerolappuun viivakoodin kautta.Ole ajoissa välttääksesi jonoa. 
Juoksijat lasketaan numeroiduille lähtöpaikoille noin 5 minuutia ennen lähtöä. Kartat jaetaan 1 
minuutti ennen lähtöä. Karttaa ei saa avata ennen lähtösignaalia. 



 

 

 
Joukkueenjohtaja 
Vaihtoalueelle saa mennä vain yksi joukkueenjohtaja joukkuetta kohti näyttämällä 
joukkueenjohtajakortin joka on joukkuekuoressa. Kulku sisäänkirjautumisen kautta. 
 
Osuustiedot:  

Osuusa 
Luku-
määrä 

Saa 
osallistua Vaikeus Pituus 

Aika 
[min] 

Lähtö 
(keula) Hajonta 

1 1 Kaikki Blå 6,7 39 9.00 Ja 
2 1 Naiset Blå 5,1 34 9.39 Ja 
3 4 Ei H17-39 Röd 4,1 23 10.13 Ja 

4 4 Ei D19-39, 
H15-54 Vit 2,7 14 10.36 Ja 

5 4 Kaikki Blå 6,6 39 10.50 Ja 
6 4 Naiset Röd 4,1 29 11.29 Ja 
7 4 Kaikki Röd 4,9 28 11.58 Ja 

23 1 Ei D19-34, 
H15-49 Orange 3,3 21 12.26 Nej 

24 1 Kaikki Blå 8,2 48 12.47 Nej 
25 1 Naiset Blå 5,9 36 13.35 Nej 

Ylläoleviin pituuksiin sisältyy 350-550 metriä viitoitusta. 
Laskettu maalintuloaika klo 14.11 

 

 
Vaihtokarsinat 
Karsina SHH Bostad – osuus 1, 5 och 24 
Karsina SRV – osuus  2 och 6 
Karsina O-Ringen – osuus 3 och 7 
Karsina STR8 – osuus 4 och 23 
Karsina Botkyrka kommun – osuus 25 
 
Sportident ja sisäänkirjautuminen 
Kaikki SI-kortin versiot on sallittuja. Touch free toimintoa ei ole aktivoitu joten leimaus täytyy 
tehdä vanhan tavan mukaan. Jokaista SI-korttia saa käyttää vain yhden kerran kilpailun aikana. 
Vuokrakortista jota ei palauteta laskutetaan seuraa 600 kr.  
 
SI-kortit kytketään joukkueeseen ja osuuteen sisäänkirjautumisen yhteydessä mentäessä 
vaihtokarsinaan. Ensin kortti tyhjätään ja sen jälkeen skannataan viivakoodi numerolapusta ja 
SI-kortti kytketään oikeaan joukkueeseen ja osuuteen. 
  
Ainoastaan juoksija jolla on numerolappu ja SI-kortti lasketaan sisäänkirjautumisen läpi, samoin 
joukkueenjohtaja jolla on joukkueenjohtajakortti. 
 
Rastit ja leimaus  
Lähtöpisteessä ei ole leimausta.. 
 
Jokaisella rastilla on vähintään kaksi leimauslaitetta. Rastit on paikka paikoin hyvin lähellä 
toisiaan. Tarkista koodinumero tarkoin ennen leimausta. 
 
Leimaus on oikein tehty kun leimauslaiteessa välkkyy punainen valo ja kuuluu piipitys. 
Juoksijan vastuu on tarkistaa leimauksen rekisteröinti. Jos joku laite ei toimi on juoksijan 
leimattava toisessa rastilla olevassa leimasimessa. Puuttuva leimaus aiheuttaa aina 
hylkäämisen vaikka olisi todistajia sille että juoksija on ollut rastilla.  
 
Ota rauhallisesti ja ole tarkkaavainen jokaisella rastilla. Kokemus osoittaa että on helppo 
luulla ja kuulla toisen juoksijan leimausta omaksi! Katso valosignaalia. 
 



 

 

 
Vaihto  
Loppusuoralla juoksija juoksee siihen karsinaan joka vastaa osuusnumeroa ja numerolapun 
mainosta. Vaihtoleimaus tehdään maalilinjan kohdalla kaikilla muilla osuuksilla paitsi 25. 
(katso Maaliintulo). Leimauksen jälkeen kartta jätetään toimitsijalle. 
 
Juoksija hakee karttatelineestä ylimmäisen kartan joka on merkitty joukkueen numerolla ja 
osuudella ja jatkaa sitten vaihtoaidalle ja jättää siellä kartan seuraavalle joukkueen jäsenelle.  
 
Toisen osuuden juoksija ottaa neljä karttaa ja antaa ne kolmannen osuuden juoksijalle. 
Tungoksen välttämiseksi vaihtokarsinassa on luvallista että kolmannen osuuden juoksijat 
jakavat kartat joukkueen kesken ennen lähtöpistettä. 
 
Varo kartanohitusta! Tämä voi tapahtua kun joukkueen ensimmäinen juoksija osuudella neljä 
tulee vaihtoon ennen kolmannen osuuden viimeistä juoksijaa. Neljännen osuuden juoksijan 
on otettava viidennen osuuden ensimmäinen kartta, ei siis karttatelineen ylimmäisen kartan. 
 
Kun osuus seitsemän tulee vaihtoon ottaa kolme ensimmäistä vaihtoon tulevaa juoksijaa 
ylimmäisen värillisen ”valekartan” ja antaa sen 23. osuuden juoksijalle. 23. osuuden juoksija 
saa lopulta oikean kartan joukkueen viimeiseltä 7. osuuden juoksijalta. 23.osuuden juoksija 
jättää ne kolme ”valekarttaa” toimitsijalle matkalla lähtöpisteeseen. 
  
Vaihto suljetaan klo 16:00. Juoksija joka ei ole vaihtanut klo 16:00 mennessä joutuu 
uusintalähtöön klo 16:10. 
 
Tärkeää 

• Tule ajoissa sisäänkirjautumiseen. 
• Vaihtoleimaa maalilinjalla.  
• Ota oikea kartta ja varo kartanohitusta.  

 
Maaliintulo osuudella 25  
Loppukirin helpottamiseksi 50:nen parhaan joukkueen maalileimaus tapahtuu maalilinjan 
jälkeen. Maalilinjan ylittäminen ratkaisee joukkueen sijoituksen ja juoksijat leimaavat 
maalilinjan ylitysjärjestyksessä. Maalituomari ratkaisee erimielisyydet . Yli 50: lle sijalle 
sijoittuneet joukkueet leimaavat maalilinjalla.  
  
Ulosleimaus  
Juoksijoita kehoitetaan heti vaihdon/maaliintulon jälkeen menemään ulosleimaukseen. 
On tärkeää saada tuloslistat niin pian kuin mahdollista! Kilpailijan vastuulla on että SI-kortti 
ulosleimataan! Myös keskeyttävän kilpailijan on tultava vaihtoalueen kautta SI-
leimatarkistukseen.   
 
Riistaraportointi 
Havainnot etupäässä luonnon sorkkaeläimistä (hirvet, metsäkauriit jne.) ilmoitetaan infoteltassa 
Riistaraportiontivastaaville uloskirjautumisen jälkeen. 
 
Väärinleimaus, Itkumuuri ja hylkäys 
Uloskirjautumisen yhteydessä hylätyksi tullut juoksija ohjataan Itkumuurille ”Röd Utgång”  
selvitystä varten. Mikäli juoksija on tehnyt leimausvirheen, rikkonut voimassa olevia 
kilpailusääntöjä tai kyseessä olevia kilpailuohjeita hylätään joukkue. Hylkäämispätös 
selvityksineen annetaan hylätyksi tulleelle juoksijalle. 
 
Jos joukkueella on huomautettavaa on joukkuejohtajan jätettävä kirjallinen protesti ”Röd 
Utgångiin” 30 minuutin kuluessa siitä ajasta joka on kirjattu yllämainittuun 
hylkäämispäätökseen. Kilpailunjohdon päätöksestä voi valittaa kilpailun tuomaristolle. 
 
Väärin leimanneet joukkueet saavat jatkaa kilpailua, mikäli joukkue on 30 minuuttia johtavaa 



 

 

joukkuuetta jäljessä. Muussa tapauksessa joukkuetta pidätellään vaihdossa kunnes 30 
minuuttia on kulunut. Pysäytys toimeenpannaan kun protestiaika on kulunut umpeen eikä 
hylkäämistä/protestia ole hyväksytty.   
 
Mahd. Ongelma Sportidenleimauksessa 
Viime pyhän SM:ssä huomattiin joitakin vaikeuksia Sportident systeemissä. Siksi 
leimauslaitteiden sisältö luetaan tarvittaessa metsässä kilpailun aikana. Päätös tästä tehdään 
Itkumuurilla (Röd Utgång) jos kilpailun järjestäjä katsoo sen tarpeelliseksi tarkempaa 
tutkimusta varten. Kaikki leimauslaitteet kerätään kilpailun jälkeen ja tarkistetaan. 
Tutkimuksen aikana juoksijan tulos julkaistaan hylättynä (Ej godkänd) (kilpailusääntö ver 4.0, 
§5.7.7 mukaan). Tutkimuksen jälkeen päätetään (sääntö §5.6 mukaan) jos tulos hyväksytään 
(Godkänd). 
Tavoitteena on pitää tuloslista mahdollisimman ajankohtaisena mutta viivästystä voi esiintyä 
jos tutkintatapauksien määrä on huomattava. 
Pahoittelemme mahdollista tulosten viivästymistä. 
 
Väärä kartta  
Joukkue joka otta toisen joukkueen kartan hylätään. Joukkue joka joutuu virheen kohteeksi 
saa uuden kartan toimihenkilöltä kartapisteen lopussa, mutta ilman aikahyvitystä. Tarkista 
aina että kartan joukkuenumero ja osuus on oikea! Kukin juoksia on vastuussa oikean kartan 
valitsemisessa vaihdossa.  
 
Uusintalähtö  
Vaihto suljetaan klo 16.00. Juoksijoille jotka eivät ole kerenneet lähteä järjestetään yhteinen 
uusintalähtö klo 16:10. Uusintalähtö tapahtuu karttatelineeltä. 
Uusintalähtöön voi osallistua myös juoksijat joiden joukkueet ovat keskeyttäneet tai jotka on 
hylätty. Kaikkien juoksijoiden on mentävä sisäänkirjautumisen kautta, jossa SI-kortti 
nollataan ja kytketään numerolappuun. Ruuhkan välttämiseksi juoksijoita pyydetään 
saapumaan hyvissä ajoin ennen lähtöä. Seuraatkaa toimihenkilöiden neuvoja.  
 
Maali suljetaan  
Kaikkien kilpailijoiden on oltava maalissa viimeistään klo 18:00 jolloin maali suljetaan.  
 
Tulospalvelu 
Tulokset julkaistaan tulostaululla kilpailukeskuksessa sekä näytetään livenä osoitteessa 
www.25manna/live. Kilpailun aikana tulokset ovat epävirallisia. Lopulliset tulokset löytyvät 
Eventorista. 
 
Palvelut kilpailukeskuksessa - lisäys 
Kuulutus kilpailukeskuksessa kuuluu myös radiosta kanavalta FM 95.7 MHz 
 
Karttojen palautus 
Uusintalähdön jälkeen luovutetaan kartat joukkueittain joukkueenjohtajakorttia näyttäen. 
Joukkueet joilla on vuokrakortit palauttavat ne joukkuettain. Korttien joukkuekohtainen luovutus 
on vaatimuksena kartan saamiseksi. Älkää unohtako yhteislähtöön osallistuneitten kortteja!  
 
Livelox 
Kartat ratoineen löytyvät kilpailun jälkeen Liveloxista.  
 
Palkintojenjako 
Palkintojenjako alkaa klo 16.15 juhlapaikalla. Str8 on pääsponssori. 
Kiertopalkinto jaetaan voittajajoukkueelle. 
Joukkue 1-3 joukkueplaketti, kunniapalkinto sekä 25mannaplaketti kaikille juoksijoille 
Joukkue 4-10 Joukkueplaketti ja 25mannaplaketti kaikille juoksijoille 
Joukkue 11-25 Joukkueplaketti  
Paras 2:a lag Joukkueplaketti  
Paras 3:e lag Joukkueplaketti  



 

 

 
Kuntosuunnistukseen  ilmoittautuminen paikalla 
Avoin kuntosuunnistus jossa ratojen pituudet 2,4-6.2 km sekä eri vaikeusasteet. 
Maksu HD16 sekä nuoremmat, 75 kr, muut 145 kr, sisältäen P-maksun. 
 
Kuntosuunnistuksella on oma ilmoittautuminen, lähtö sekö maali kilpailukeskuksen itä osassa. 
Ilmoittautuminen on avoin klo 8:30-13:30 ja vapaa lähtö klo 9:15-14:00. Ruotsalaisseurojen 
juoksijoiden maksu voidaan laskuttaa seuraa jälkikäteen. Seurattomat ja ulkomaiset juoksijat 
maksavat paikan päällä. Maksu käteisellä, kortilla tai Swish (123 595 21 63) 
 
Etukäteen ilmoittautumisen voi tehdä Eventorissa, 
https://eventor.orientering.se/Events/Show/18154 Kilpailun nimi on Motionsorientering-
25manna. 
 
Ratojen pituudet: 

Sarja Pituus km Vaikeusaste Mittakaava 

ÖM1 2,4 Vit - helppo 1:10 000 

ÖM3 2,9 Gul - helppo 1:10 000 

ÖM5 3,2 Orange - 
keskivaikea 1:10 000 

ÖM7 3,5 Blå - vaikea 1: 7 500 

ÖM8 4,9 Svart - vaikea 1:10 000 

ÖM10 6,2 Svart - vaikea 1:10 000 
 
Miniknat – lasten rastit 
Miniknat käydään kilpailukeskuksessa klo 9:00.14:00. Lähtömaksu 20 kr/osanottaja. Maksun voi 
suorittaa käteisella SEK tai Swish  123 023 69 01. 
Ota mielellään mukaan oma SI-kortti (25mannaviestissä käytetty kortti käy hyvin) 
 
Palvelut kilpailukeskuksessa 
Lämmin suihku ulkona. Ensiapu on maalin läheisyydessä. Rahanvaihto voidaan tehdä 
informaatioteltassa. Emme tarjoa lastenhoitoa. 
 
Hyvin varustettu tarjoilu, kahvi, lämmin ruoka ja grilli malllia ”pikamyymälä” jossa ruoka haetaan 
ja maksetaan kassalla. Tarjoilu tapahtuu suuressa sirkusteltassa jossa on hyvin tilaa syödä ja 
nauttia antimista. Ruokalista ja hinnat julkaistaan www.25manna.se. Maksu käteisellä, kortilla tai 
Swish (123 221 26 29) 
 
Jober Sport tarjoaa suuren ja hyvin varustetun urheilutarvikkeiden myynnin. 
 
Kilpailukeskuksesta löytyy myös useita näytteilleasettajia joilla on hyviä tietoja ja tarjouksia. 
 
Paikalla voi myös testata OL-ammuntaa, maksu 20 kr. 
 
Löytötavarat ja kadonneet esineet 
Löytötavarat jätetään infotelttaan. Siltä ne voi hakea kuvauksen mukaan. 
 
Kilpailun jälkeen löytötavaroista voi kysellä osoitteesta info@25manna.se     
Tavarat otetaan pääasiassa mukaan tuleviin kilpailuihin. 
 
Kilpailunjohto  
Lennart Agén, Tullinge SK och Per Ånmark, IFK Tumba SOK  
 



 

 

Ratamestari 
Kennet Olander, Tullinge SK och Mats Käll, IFK Tumba SOK 
 
Pää kuuluttaja  
Ola Jodal  
 
Kilpailunvalvoja  
Henrik Skoglund, Södertälje Nykvarn Orientering 
 
Ratavalvoja  
Göran Nilsson, Snättringe SK 
 
Kilpailun tuomaristo  
Anders Eriksson, Uppland/OK Linné (puheenjohtaja) 
Kerstin Tjernlund, Blekinge/OK Vilse  
Leif Gustavsson, Dalarna/Säterbygdens OK 
 
Tiedotus 
Kotisivu: www.25manna.se 
Tiedustelut: info@25manna.se 
Kilpailukeskus: Info-teltta 
 
 

Tervetuloa!  

 


