
Tävlingsdirektiv 

  

Allmänt: 

Ungdomens Jukola är en internationell stafettorienteringstävling med 7 sträckor avsedd för 

föreningslag. Deltagandet på olika sträckor är begränsat så att på var och en av sträckorna kan delta 

endast tävlanden från de klasser som nämns under rubriken ”Sträckor” 

Endast klubbar som inte själva kan få ihop ett lag kan skapa/samla ihop ett kombinationslag. Också 

skolelever eller medlemmar från ungdomsorganisationer från en och samma kommun kan samla 

ihop deltagare till ett kombinationslag. 

Tävlingsarrangören sammanställer kombinationslag av de orienterare som har anmält sig till 

löparbanken. 

  

Tävlingsregler: 

I tävlingen följer man SSL:s grenregler 2018, arrangemangsdirektiven för Ungdomens Jukola och 

arrangörens direktiv. Det är förbjudet att använda spikskor, dubbskor ät tillåtna. 

Arrangören är Saarijärven Pullistus ry och tävlingen stöds av Suomen Suunnistusliitto och 

Kaukametsäläiset ry. 

De slutgiltiga tävlingsdirektiven publiceras på tävlingens internetsida torsdagen den 16 augusti kl. 

16.00 och de finns på resultattavlan. 

  

Tävlingens ansvarspersoner: 

Tävlingsledare Ilpo Liimatainen +358 45 210 6007 ilpotapani.liimatainen@gmail.com 

Ekonomi 
Susanna Lahnamäki-

Kivelä 
+358 40 766 3815  

Infotältet (INFO) Tiina Kulmala +358 400 424904  

Informationsservice Arja Niskakangas +358 40 720 7182 arja.niskakangas@hotmail.com 

Tävlingscentralen Timo Kulmala +358 40 754 4421  

Banläggare Eero Vartiainen +358 40 528 9867 eero.vartiainen@fortum.com 

Tävlingsfunktioner Timo Ålgars +358 40 511 7296  

Resultatservice Markku Helle +358 400 965282  

Restaurantservice PikkuEmäntä +358 50 506 7807 pikkuemanta@gmail.com 

Kiosk Katja Pöyhönen +358 40 522 6914  

Första hjälpen Pentti Tavaila +358 400467219  

Säkerhetsansvarig Juhani Pimiä +358 44 979 4292  

Inbjudna gäster Harri Lehtinen +358 50 558 7515  

Inkvartering Ilpo Liimatainen +358 45 210 6007 ilpo_liimatainen@hotmail.com 

mailto:eero.vartiainen@fortum.com


GPS-uppföljning, 

träningskartor 
Minna Truhponen +358 45 617 4555 nuju2018@gmail.com 

SSL:s tekniska delegat 

(TD) 
Tommi Tervakangas +358 40 544 7450 tommi.tervakangas@gmail.com 

Måldomare Olli-Pekka Häkkinen   

Bankontrollant Jarmo Puttonen +358 40 516 9928 jake.puttonen@gmail.com 

Tävlingsjury utses senare   

Tävlingens beskyddare Tommi Soidinmäki   

  

Tävlingscentral, adresser, vägvisning och parkering: 

Som tävlingscentral fungerar Kusiaismäki skidcentrum i Saarijärvi. Tävlingsplatsens adress är 

Hyppyrimäentie 1, 43100 Saarijärvi. Vägvisning till tävlingscentralen från riksväg 13, ca 3 km från 

Saarijärvi centrum i riktning mot Äänekoski. Körtid till parkeringen ca 1 min. Vägvisningsskyltarna 

är på plats från och med fredagen den 17 augusti 2018 kl. 16.00. Parkeringen är avgiftsfri. 

  

Skolinkvartering, kvällsmål och morgonmål 

Arrangören erbjuder golvinkvartering natten mellan fredag och lördag. Avgiften för inkvarteringen 

(med eget underlag) är 15 euro/person/natt. I priset ingår morgonmål. Priset för kvällsmål på fredag 

är 6 euro/person.  

Inkvarteringen öppnas på fredag den 17 augusti 2018 från och med kl. 17.00 och stängs på lördag 

den 18 augusti 2018 kl. 10.00. 

Reservering för golvinkvartering och kvällsmål görs i samband med tävlingsanmälan i 

anmälningstjänsten. Specialdieter ska meddelas på förhand. Kvällsmål som har beställts på förhand 

serveras på fredag kl. 19.00-22.00. Morgonmålet serveras på lördag kl. 7.30-9.30. 

Inkvarteringen finns i allaktivitetshallen i Saarijärvi (adress: Monitoimihalli, Sivulantie 6, 43100 

Saarijärvi). Skyltning till inkvarteringen är på plats från och med fredag kl. 16.00. Ett annat 

inkvarteringsalternativ är Ahvenlampi Camping. Övriga inkvarteringsalternativ hittar du här. 

  

Tävlingskansli/ INFO: 

Tävlingsmaterial (bland annat nummerlapparna) fås klubbvis från INFO. 

Fredagen den 17 augusti 2018 kl. 17.00–21.00 befinner sig tävlingskansliet/INFO vid 

allaktivitetshallen (samma plats där golvinkvarteringen finns) adress: Monitoimihalli, Sivulantie 6, 

43100 Saarijärvi. Lördagen den 18 augusti 2018 finns INFO i tävlingscentralen kl. 8.00–18.00. 

  

Föreningarnas tävlingsmaterial: 

Tävlingsmaterialet kan avhämtas klubbvis från INFO på fredagen kl.17.00 – 21.00 i 

inkvarteringshallen eller på lördagen från och med kl. 8.00 i INFO på tävlingscentralen mot 

kvittering. Samtidigt antecknas den ansvarsperson som föreningen har på plats. Bara de klubbar 

som har betalat alla kostnader får tävlingsmaterialet. Obetalda avgifter kan betalas i INFO. Till 

tävlingsmaterialet hör bland annat nummerlapparna, program, kartbiljett för att få tillbaka kartor, 

tränarackreditering, eventuella hyr-Emit och EMIT-kontrollappar. Nummerlapparna samlas inte in. 

Klubbens representant kvitterar de hyr-Emit som ges i föreningsmaterialet. För oåterlämnade Emit 

debiteras föreningen 80 euro per Emit. 

http://www.ahvenlampicamping.net/
http://visitsaarijarvi.fi/majoitus-mokit-ja-muut/


Obs! Egna säkerhetsnålar krävs. 

 

Kartan: 

Orienteringskarta 8/2018, skala 1:7500, ekvidistans 5 m. Kartans storlek är A4. Kartritare är Petri 

Moisio och kartan är reviderad av Tero Vesisenaho. Kartorna är i plastfodral. Tidigare gjorda kartor 

över tävlingsområdet samt terrängbeskrivning finns på tävlingens hemsida. Tävlingskartan kan man 

se vid växlingsområdet.  

 

Speciella symboler på kartan: 

 = frisbeegolf utkast 

 = specialmärke, till exempel frisbeegolf korg 

 = frisbeegolf bana 

 

Terrängen: 

Tävlingsterrängen är skog som är typisk för Mellersta Finland. Det finns flera stigar och sikten är 

huvudsakligen bra. På tävlingsområdet finns det också en frisbeegolfbana. Norrsluttningen av 

backen Kusiaismäki har inslag av blottad berggrund med branta klippor medan i kartans södra delar 

finns det moskog där löpbarheten är bättre. Höjdskillnaden mellan toppen på Kusiaismäki och 

tävlingscentralen är ca 80 m. 

   

Start och Startpunkt, snitsling: 

Starten sker i tävlingscentralen. Det är 200 m snitsling från start till startpunkten. Snitslingen från 

sista kontrollen till växling/mål är ca 160 m. 

  

Kontroller: 

Kontrollerna är markerade i terrängen med orange-vita kontrollskärmar. I terrängen är kontrollerna 

nära varandra så kontrollera därför alltid kodsiffran! Onlinekontroller finns på alla sträckor. 

Modellkontrollen finns på tävlingscentralen. Vid modellkontrollen kan man kontrollera att Emit-

brickan fungerar (nollstämpel).  

  

Kontrolldefinitioner och koder: 

Kontrolldefinitioner med symboler är tryckta på kartan. Kontrollens ordningsnummer finns bredvid 

cirkeln. Kodsiffran finns enbart på kontrolldefinitionen. De som använder en Emit-bricka med 

display bör notera att stämplingens Emit-kod inte nödvändigtvis motsvarar kodsiffran. Kontrollera 

alltid kodsiffran då du stämplar.  

  

 

 



Sträckor: 

I sträcklängderna ingår 400 m snitsling. Gaffling på alla sträckor utom på sträckor 5. 

Sträcka Klass längd (km) Kontroller Idealtid (min) Tätens växlingstid 

1. H/D -16 4,4-4,5 14 26 11:56:00 

2. H/D -16 3,7-3,8 11 22 12:18:00 

3. D -14 2,5 9 16 12:34:00 

4. H/D -14 2,5 9 14 12:48:00 

5. D -16 3,7 10 27 13:15:00 

6. D-18 4,9 111 37 13:52:00 

7. H/D-18 6,3 17 38 14:30:00 

 

Publikkontrol: 

Sträckorna 1 och 7 passerar publikkontrollen I närheten av tävlingscentrum. Publikkontrollens 

placering kan ses på kartan över tävlingscentrum. 

 

Förbjudna områden: 

Tomtmark är förbjudet område enligt orienteringens grenregler. Det finns också ett annat förbjudet 

område nära tävlingscentralen som är markerat på kartan. Gränsen för detta förbjudna område är 

inte markerat i terrängen. 

  

Tränarfålla på sträckorna 3 och 4: 

Bredvid snitseln till startpunkten finns en tränarfålla, där lagets tränare kan vägleda löparna på 

sträcka 3 och 4 i planeringen av sträckan. Till fållan kommer man endast med tränarackreditering. 

  

Nummerlappar: 

Nummerlappar används på alla sträckor. Nummerlappen ska fästas synligt på tävlingströjans 

framsida. Egna säkerhetsnålar ska användas. Lagnumreringen baserar sig på den placering laget 

hade i stafetten år 2017. Lagnumret, sträcknumret och sponsorlogon får inte gömmas. På 

nummerlappen finns en streckkod som måste hållas oskadad för inläsningen av Emit-brickan. 

  

Emit-brickor: 

I tävlingen används det elektroniska Emit-stämplingssystemet. Kontrollappar utdelas i klubbens 

materialpåse. Skriv lagets nummer, sträcknummer och Emit-brickans nummer på kontrollappen. 

Vid inträde till växlingsfållan läses Emit-brickan in i tävlingssytemet och nollas. Ett lag måste 

använda minst tre olika Emit-brickor. Samma Emit-bricka får absolut inte användas i två sträckor 

efter varandra eller i två skilda lag. 

Om det visar sig att den egna Emit-brickan inte fungerar vid inläsningen till växlingen 

tillhandahåller arrangörerna en låne-Emit. Om en löpare i omstarten har sin Emit ännu i skogen på 

en föregående sträcka får löpare en låne-Emit. 

  

 

 



Laguppställningen: 

 

Laguppställningen kan anmälas via internet på adressen 

https://registration.jukola.com/?kisa=nj2018&kieli=sv eller på den blankett som fås i INFO. 

Laguppställningen måste lämnas in senast på fredagen den 17 augusti 2018 kl. 21.00. 

Efter det mottages ändringar i löpordningar emot endast på grund av tvingande och väl motiverade 

skäl och skall godkännas av TD. 

  

Startlista: 

Startlistan finns på tävlingens hemsida från torsdagen den 16 augusti 2018 kl. 16 och på 

resultattavlan. 

  

 

Start: 

Tävlingens start sker på lördagen den 18 augusti 2018 kl. 11.30. 

Inläsning och nollning för första sträckans löpare börjar kl. 11.00 och slutar kl. 11.20. Efter 

inläsningen och nollningen flyttar sig löparna till området mellan startområdet och startpunkten. Till 

sin egen startplats går man enligt speakerns direktiv. Tävlande ställer sig på rad, med 10 löpare per 

rad. Numreringen finns bredvid raden. Kartorna ges i handen. Löparen ska kontrollera att rätt 

lagnummer finns på kartan. Kartan får inte öppnas före starten. Starten sker enligt speakerns 

direktiv. Starten videofilmas. Det lag som tjuvstartar diskvalificeras. Det finns toalett på 

uppvärmningsområdet. 

  

Växling: 

Till växlingsområdet kommer man enligt den karta som kan ses enligt arenaskissen via samma sista 

kontroll för alla sträckor. Ungefär 50 m före mål/växlingsstämplingen väljer löparen fålla enligt sin 

sträcka. På alla sträckor måste man stämpla på växlings/målstrecket. Löparen ger sin karta till 

arrangören och fortsätter mot kartställningen, där man tar kartan med det egna lagnumret och 

följande sträcknummer. Löparen ger sedan följande sträckas karta till sitt lags följande sträckas 

löpare vid växlingsbommen. Kontrollera att du tar karta med rätt lag- och sträcknummer! Det lag 

som har tagit fel karta från kartställningen diskvalificeras. Om någon har tagit ditt lags karta ska du 

anmäla det till arrangören. Från reservkartstället fås reservkarta i den ändan av kartställningen som 

är mot start (gottgörelse för förlorad tid ges inte). Efter växlingen går löparen till 

utstämplingskontrollen. Om avläsningen är korrekt släpps löparen ut ur växlingsområdet. Om det 

finns fel i avläsningen visas den tävlande till ”klagomuren” där man reder ut oklarheter i 

stämplingarna. Växlingen stängs kl. 15.20. Därefter visas de lag som kommer till växlingen direkt 

till utstämplingskontrollen. 

  

Mål: 

Från sista kontrollen löper man längs snitsel till målfållan enligt skyltning. Placeringen avgörs på 

målstrecket. Slutplaceringen för de lag som placerar sig på placeringarna 1-40 avgörs av en 

måldomare. 

Den slutgiltiga måltiden fås från målstämpling som utförs efter målstrecket. 

https://registration.jukola.com/?kisa=nj2018&kieli=sv


Placeringarna 41 och vidare avgörs enligt målstämplingstiden (gäller de lag som inte har startat i 

omstarten). Efter målgången fortsätter löparen till utstämplingskontrollen. Målet stängs kl. 18.00. 

  

Demonstration av start-, växlings och målfunktionerna eller s.k. växlingsdemo: 

Funktionerna demonstreras kl. 10.45 med hjälp av löpare och speakern. 

  

Omstart för sträckorna 2-7: 

De löpare som deltar i omstart måste registrera och nolla sin Emit i Emit-IN tältet och flytta sig till 

växlingsbommen före kl. 15.20. Växlingen stängs kl. 15.20, varefter växlingsbommen öppnas och 

alla de löpare som deltar i omstarten ställer sig vid kartställningen vid sin egen karta. Omstarten 

sker kl. 15.30 enligt speakerns direktiv. 

  

Klagomuren: 

Om det vid den elektroniska avläsningen av Emit-brickan finns oklarheter i stämplingen föreslår 

resultattjänsten en diskvalificering som reds ut omedelbart i klagomuren. Om stämplingarna 

konstateras vara felaktig på grund av en kontrollstämpel som saknas, är fel eller om 

kontrollordningsföljden är fel kallas lagets tränare på plats. Diskvalificering av laget bekräftas först 

efter det. 

Tävlande som avbrutit ska normalt komma till växling/mål. Löparen ger följande sträckas karta till 

följande sträckas löpare som väntar vid växlingsbommen. Den löpare som avbrutit anmäler att han 

eller hon avbrutit i Emit-OUT tältet. Om en tävlande har avbrutit av tvingande skäl eller är skadad 

och därför kommer förbi växlingen/målet måste han eller hon anmäla sig i Emit-OUT tältet och ge 

sin karta till arrangören. 

Ett diskvalificerat lag eller ett lag som avbrutit får fortsätta stafetten ända i mål. Om ett lag som har 

diskvalificerats eller avbrutit är mindre än en halv timme efter det ledande laget, fördröjs lagets 

fortsättning i stafetten och följande stafettlöpare släpps iväg på sin sträcka först när det har gått en 

halv timme efter att täten har växlat. Lagets följande sträckas karta plockas bort från kartställningen 

och på dess plats läggs en blankett med sträcknumret, där man har skrivit lagets nummer och det 

klockslag när laget tidigast får fortsätta stafetten. Den löpare som kommer till växling tar blanketten 

från kartställningen och för den till den löpare som väntar vid växlingsbommen. Den löparen får 

sedan sin sträckas karta från reservkartstället vid den tidpunkt som står skrivet på blanketten. 

 

Vätskekontroller: 

Det finns inga vätskeskontroller i terrängen. 

  

GPS-uppföljning: 

Sträckorna 2, 5 och 7 har GPS-uppföljning. De anmälda lagen måste använda den GPS som ges. 

Västen för GPS kan hämtas från GPS-tältet på lördag från och med kl. 11.00, nummerlappen måste 

visas när man hämtar västen. En GPS placeras på den tävlande i GPS- tältet före man förflyttar sig 

till Emit-IN tältet. Efter sträckan plockas GPSén bort när man efter växlingen/målgången går ut via 

Emit-OUT. På sträcka 2 ges GPS till de 22 lag som meddelas om på tävlingens hemsidor under 

tävlingsveckan och på anslagstavlan. På sträckorna 5 och 7 kan man enligt behov utöka de antal lag 

som skall bära GPS. Lagen meddelas om detta på anslagstavlan och i Emit-IN tältet. Arrangören har 

rätt att byta lag med GPS-uppföljning under tävlingen. 



GPS-uppföljningen kan ses på en skärm i tävlingscentralen. GPS-uppföljning är också möjlig att 

följa enligt länkar på tävlingens hemsidor. 

  

Löparbanken: 

Man kan anmäla sig till löparbanken via  

https://registration.jukola.com/?kisa=nj2018&kieli=sv eller genom att fylla i en blankett som fås 

från Info senast lördagen den 18 augusti kl. 9.50. Mer information om orienterarbanken finns på 

websidan: https://registration.jukola.com/?kisa=nj2018&kieli=sv .  

  

Omklädning, dusch och toalett: 

Omklädning och dusch finns nära tävlingscentralen i utrymmen. Vägvisning vid infopålen. Toalett 

finns på tävlingscentralen och i växlingsområdet. Det är absolut förbjudet att använda dubbskor 

inomhus i utrymmen. 

  

Första hjälpen: 

Det finns en förstahjälppunkt på tävlingscentralen på östra sidan av servicebyggnaden. Placeringen 

finns på kartan över tävlingscentralen. Förstahjälppunkten är öppen den 18 augusti 2018 kl. 9.00 – 

19.00 (tel. +358 400 467 219). I nödfall kontakta direkt nödcentralen, tel. 112. 

  

Prisutdelning: 

Tävlingens 15 bästa föreningslag belönas med Ungdomens Jukola -medaljer. De sju bästa lagen får 

hederspris. Vinnarlaget erhåller vandringspriset för ett år och en miniatyrmodell av vandringspriset 

att behålla. 

Inför prisutdelningen samlas lagen nära scenen på platser enligt sina placeringar med ledning av 

arrangören senast kl. 15.30. Prisutdelningen börjar kl. 15.40.  

De lag som premieras bör följa med speakern. Lagen går till prisutdelningen i omvänd ordning 

enligt direktiv av speakern och funktionärerna. Kombinationslag kan inte få Ungdomens Jukola- 

priser eller medaljer. 

  

Ungdomens Jukola vandringspris: 

Reglerna för Ungdomens Jukolas vandringspris 

1. Man tävlar i Ungdomens Jukola stafetten om det vandringspris som OP-Pohjola donerat med 

början från år 2014 och under de sju följande åren. 

2. Vandringspriset erhålls för ett år av den förening vars lag som med sitt slutresultat vinner den 

godkända tävlingen. Den förening som vunnit priset förvarar det omsorgsfullt, ansvarar för 

graveringar och lämnar priset till följande tävling. Föreningen får som minne en miniatyrmodell av 

vandringspriset. 

3. I tävlingarna under åren 2014 till 2020 delas vandringsprispoäng åt de 15 bästa föreningslagen på 

följande sätt: 

1. För en seger får man 25 poäng och för följande placeringar 20, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 

1 poäng. 

https://registration.jukola.com/?kisa=nj2018&kieli=sv
https://registration.jukola.com/?kisa=nj2018&kieli=sv


2. Om en förening har två eller flera lag bland de 15 bästa, får man poäng bara för det bäst 

placerade laget. De poäng som blir kvar går över till följande bästa lag. 

3. Det lag, som efter sju tävlingar under åren 2014 – 2020 har i fem tävlingar erhållit högsta 

totalpoäng får behålla vandringspriset år 2020. Om flera föreningar har fått samma poäng är 

vinnaren den som har flest segrar. Om inte vinnaren avgörs på det sättet blir det avgörande vilket 

lag som förutom segrar har flest andraplaceringar, efter det tredje placeringar osv. 

  

Returnering av kartor samt ”reittihärveli”: 

Kartorna fås från INFO med den kartbiljett som finns i klubbens materialpåse efter omstart från och 

med kl. 15.30. De kartor som returneras är löparnas egensträckas karta och en ”Alla kontroller”- 

karta. 

Ungdomens Jukolas ”reittihärveli” öppnas på söndagen efter tävlingen. Löparna ombeds att rita in 

vägvalen på sin sträcka i ”reittihärveli”. 

  

Butiker: 

På tävlingscentralen finns montrar och butiker som säljer idrottsutrustning. 

  

Restaurang: 

Varm mat serveras i tävlingsrestaurangen från och med kl. 11.00. Maten kostar 8 euro och den 

betalas i restaurangen. I anslutning till restaurangen finns även ett kafé samt en grillkorv- och 

plättkiosk. Vid kiosken kan man betala enbart kontant, på kaféet och på restaurangen även med 

kort. 

  

Vattenpunkt: 

På tävlingscentralen finns en dricksvattenpunkt. Det är förbjudet att tvätta sin utrustning där. 

  

Säkerhet: 

Att göra upp öppen eld, att använda gaskök, spritkök och att röka på tävlingscentralen är absolut 

förbjudet. 

  

Vindskyddsplatser: 

Föreningstält uppförs på platser som utdelas enligt förhandsbokning. Vindskyddsplatserna finns på 

tävlingscentralen. Karta över föreningstältområdet publiceras på nätet och på anslagstavlan. Vid 

behov är det också möjligt att boka plats för föreningstält via INFO. 

  

Modellorientering och träningskartor: 

Modellorienteringsbana finns på tävlingscentralen. Det finns tre andra träningsområden som ligger 

ungefär 5 km från tävlingscentralen. Kartor för dessa träningar kan köpas via kontaktuppgifter på 

hemsidorna och från Info under öppningstiderna. På träningsbanorna är kontrollerna markerade med 

orange-vita kontrollskärmar + reflex. På skärmarna står det SaPu och kontrollnumret. Information 

om Ungdomens Jukolas träningspaketer kan hittas på tävlingens hemsidor: 

http://www.jukola.com/nj2018/fi/kilpailijat/harjoittelu/ (på finska). 

http://www.jukola.com/nj2018/fi/kilpailijat/harjoittelu/


  

Hittegods: 

Hittegods kan efterfrågas i info. 

  

Renlighet och avfall: 

  

Allt avfall ska läggas i sopkärl. Också från terrängen ska allt skräp tas med (gäller också 

energigelpåsar). 

  

Tävlingsdirektiven kompletteras och preciseras vid behov. De slutgiltiga tävlingsdirektiven 

publiceras på anslagstavlan på tävlingscentralen och på hemsidan. 

  

Lycka till i tävlingen! 

 

Modifierad 8.8.2018 


