
TÄVLINGSREGLER FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS
LANDSKAPSSTAFETT

(godkända av landskapsstyrelsen 17.6.2013)

§ 1
Stafetten skidas i två serier: 1) I A-serien tävlar de 15 bästa 1-lagen från föregående års stafett.
De A-seriens lag, som förlorar mot B-seriens två (2) bästa lag, kan bli nerflyttade till B-serien. 2) I
B-serien tävlar de övriga 1-, 2-, 3- eller 4-lagen från landskapsstafettområdet. Stafettlagens antal
är inte begränsat. Från B-serien till A-serien kan på samma gång uppflyttas max. två (2) lag.

§ 2
Landskapsstafettens totala längd får ej överstiga 62 km. Landskapsstafettens arbetsgrupp
godkänner sträckdragningarna liksom de övriga lokala arrangemangen.

§ 3
Stafetten skidas i åtta (8) etapper fördelade enligt följande :
1 etapp för flickor under 16 år (fyller högst 16 år under tävlingsåret) 3 km
1 etapp för flickor, undre åldersgräns 13 år (fyller minst 13 år under tävlingsåret) 5 km
1 etapp för pojkar eller flickor under 16 år (fyller högst 16 år under tävlingsåret) 5 km
1 etapp för pojkar eller flickor under 18 år (fyller högst 18 år under tävlingsåret) 5 km
2 etapper för herrar eller damer  (fyller minst 17 år under tävlingsåret) 10 km
2 etapper, den första och sista, för herrar eller damer
(fyller minst 17 år under tävlingsåret)        10-12 km

Fyra (4) etapper skidas i klassisk stil och fyra (4) etapper i fri stil.
H16- och D16 -etapperna  skidas jämna år i fri stil och H18- och D-etapperna skidas jämna år i
klassisk stil.

§ 4
Representationsrätt
Huvudregel: Representationsrätten för vederbörande kommun tillkommer den skidlöpare vars
boendeort från början av föregående år varit i den kommun den tävlande ställer upp för.
Hemkommunens definition grundas på kommunindelningen år 2000. Den tävlandes
hemkommun bestäms enligt den tävlandes mantalsskrivnings- eller boendeort. I de fall där det
finns flera adresser, fattas beslutet av landskapsstafettens arbetsgrupp.
Tilläggsregel 1: landskapsstafettens arbetsgrupp har rätt att, på skriftlig ansökan, som under
tiden 1.-30.11  tillställts arbetsgruppen, bevilja undantag från huvudregeln om man kan påvisa
att föreslagen skidlöpare bevisligen före den 1.9. (1:a september) flyttat till ifrågavarande
kommun/stad. Ansökan riktas till Mellersta Österbottens  förbunds registratur under tiden 1.-
30.11. Ansökan som kommer efter denna tidpunkt behandlas inte.
Tilläggsregel 2: representationsrätt har om så önskas tävlande, som p.g.a. studier eller annan
orsak bor på en ort utanför landskapsstafettområdet. I dessa fall grundar sig
representationsrätten på den s.k. fostrarföreningssynpunkten; kommunen där den tävlande
vuxit upp. Representationsrätten bör i dessa fall anhållas om årligen under tiden 1.-30.11.
Anhållan riktas till Mellersta Österbottens förbunds registratur. Försenade ansökningar
behandlas inte.
Tilläggsregel 3: representationsrätt som gäller fall där boendeorten ändrats inom
landskapsstafettområdet grundar sig i på huvudregeln samt tilläggsregel 1.

Lagledaren ansvarar för att laget har representationsrätt.



§ 5
Landskapsstafettens arbetsgrupp avgör eventuella meningsskiljaktigheter visavi regeltolkningar.
Arbetsgruppen godkänner och fastställer i samarbete med donatorerna reglerna för
prisdonationer, samt övervakar även till denna del att fastställda regler följs.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

I landskapsstafettens tävlar kommuner enligt kommunindelningen år 2000.

A. Serieindelning

1. I A-serien skidar följande 1-lag:
…..

2. I B-serien skidar andra 1-lag samt 2-, 3-, 4-lagen. Lagens antal är inte begränsat.

B. Skidstil och etapper:

Etapper:

De fyra första etapperna skidas i traditionell stil, de fyra sista i fri stil. Längs alla
etappspår finns övervakningspunkter enligt Skidförbundets regler. I stafetten följs
förutom landskapsstafettens regler nationella och internationella
terrängskidningsregler.

Startordning: A-seriens lag på första raden. Föregående stafetts vinnare i mitten och
jämna nummer framifrån sett från höger och udda nummer från vänster. Övriga 1-lag
från mitten av andra raden enligt samma princip som första radens lag. Därefter övriga
lag med början från andra raden, sedan tredje raden och vid behov fjärde raden.

VANDRINGSPRIS

I landskapsstafetten tävlas om följande pris:

- "KESKIPOHJANMAA SKÖLDEN" donerad av tidningen Keskipohjanmaa. Segrande lag i A-
serien får behålla skölden ett år. Den kommun, vars lag efter 10 år erhållit mest
inteckningspoäng får behålla skölden.

- "KESKI-POHJANMAA SKÖLDEN" donerad av Mellersta Österbottens förbund. Segrande
lag i B-serien får behålla skölden ett år. Slutlig ägare till skölden blir den kommun vars
lag först kommer upp till fem inteckningar.

Endast A-seriens och B-seriens 1- och 2-lags placeringar inverkar på
vandringsprispoängen.

- "KALEVA-KLOCKAN" donerad av tidningen Kaleva. Den kommuns 1-lag som mest stiger i
placering jämfört med föregående års placering får behålla klockan ett år. Slutlig ägare
till klockan blir den kommun vars 1-lag först får 2 inteckningar.


