Ensilumen rastit, Luosto 3.-4.12.
Tuomarineuvoston kokouksen pöytäkirja 4.12.2016 14:45-15:00, Luosto
Paikalla:
Seppo Keltamäki
Milka Reponen
Mika Tervala
Ilman äänioikeutta:
Staffan Tunis (IOF TA, kokouksen esittelijä ja sihteeri)
Kauko Pääkkölä (Ratavalvoja)
Annika Vaara (Pääratamestari)
Launtaina 3.12. lakkasi noin 25 järjestäjän vuokraamia emiTagia toimimasta.
Vara-ajanotosta saatiin loppuaika myös kilpailijoille jolla oli toimimaton emiTag, mutta ei
leimaustietoja. Järjestäjän päätös oli että kilpailu mitätöidään.
Tuomarineuvoston päätös:
- Lauantain 3.12. kisa jää voimaan.
- Kilpailijat joila oli toimimaton kortti hylätään ja näiden osallistumismaksut
palautetaan jos niin vaativat.
- Päätös perustuu sääntöihin: 7.62 ja 7.621
Sunnuntaina 4.12. sääolot muuttuivat niin huonoiksi (kova tuuli ja lumisade) että yhdelle
maastoalueelle (tunturin päällys) ei voitu turvallisuuden takia päästää kilpailjoita. Urat mitkä
johti tälle alueelle miehitettiin ja kilpaijoita neuvottiin keskeyttämään kilpailunsa. Tämä koski
sarjoja H21 ja D21. Järjestäjän päätös oli että mitätöidään kilpailu näiden sarjojen osalta.
Tuomarineuvoston päätös:
- Järjestäjän päätös jää voimaan. Sunnuntain kilpailu mitätöidään sarjojen H21 ja D21
osalta.
- Kokouksen ehdotus on että WRE-status siirretään Sonkajärvellä 21.1.2016
järjestettävien kisojen yhteyteen.
Palkintojen suhteen järjestäjän päätös oli jakaa muiden kuin pääsarjojen palkinnot
sunnuntain tulosten perusteella. Pääsarjojen palkintoja ei jaettu ollenkaan.
Tuomarineuvoston päätös:
- Pääsarjojen palkinnot tulee jakaa lauantain 3.12. tulosten perusteella
- Järjestäjän tulee sopia palkittavien kanssa miten palkinnot toimitetaan
- Muiden sarjojen osalta järjestäjän päätös katsottiin oikeaksi
Kaikki tuomarineuvoston päätökset olivat yksimielisiä.
Jury meeting minutes 4.12.2016 14:45-15:00, Luosto
Present:
Seppo Keltamäki
Milka Reponen
Mika Tervala
Without vote:
Staffan Tunis (IOF EA, meeting topic presenter and secretary)
Kauko Pääkkölä (Course controller)
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Annika Vaara (Main course setter)
On Saturday 3.12. 25 of the emiTags that the organizer rented out to competitors stopped
working during mid-competition. The competitors with a non-working emiTag got their time
measured using the backup time keeping system, but it was not possible to verify their
control punches. The decision of the organizer was to void the competition.
Jury decision:
- The results from Saturday's competition shall be approved
- Competitors who used an emiTag that stopped working mid-competition shall
be disqualified. Competitors disqualified for this reason have the right to
demand their entry fees to be returned.
- The decision is based on Finnish Orienteering Federation rules 7.62 and
7.621
On Sunday 4.12. the weather conditions went bad (strong wind and snow-fall). For this
reason one part of the competition area was deemed too dangerous and the organizer
manned the tracks going in to this area and competitors were advised to retire from the race.
This part of the competition area was used in the categories M21 and W21. The decision of
the organizer was to void the competition for these categories.
Jury decision:
- The decision of the organizer will remain unchanged. The competition will be voided
for the categories M21 and W21.
- The suggestion of the Jury meeting is to move the WRE-status to the competition in
Sonkajärvi 21.1.2016.
The organizer decided to give out prizes for all categories but M21 and W21 based on the
results from Sunday's competition and to not give out the prizes for M21 and W21.
Jury decision:
- The prizes for M21 and W21 shall be given based on Saturday's competition
- The organizer shall contact the competitors that will be given prizes and
agree on how the prizes will be delivered
- For the other categories the decision of the organizer was seen correct.
All the Jury decisions were mutual.
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