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Syfte och målgrupp
Dokumentet är framtaget för att säkerställa ett rättvist deltagande vid en
orienteringstävling.
Det vänder sig till såväl deltagare i arrangörsföreningen som andra
deltagare.
Arrangörsförening har rätt att, i enlighet med TR 8.4.4, hindra start hos
tävlande som inte skriver under detta dokument.
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1. Tävling, arrangörsförening, samt deltagares namn och förening
Fyll i följande uppgifter:
Tävling (namn och datum):

_____________________________________________

Arrangörsförening (/ar):

_____________________________________________

Deltagarens namn och förening: ___________________________________________
(om deltagare tidigare representerat arrangörsföreningen anges detta)

2. Vilket ansvar har deltagaren?
Som deltagare och samtidigt representerande tävlingens arrangörsförening är det viktigt att skilja
på deltagande och föreningens uppdrag. Även deltagare som tidigare representerat arrangörsförening, eller som har sådan kännedom om tävlingsområdet att han eller hon är nära gränsen
till att anses kunna ha fördel av detta, ska på förhand noga tänka igenom vad deltagande innebär.
Följande gäller alltid:


Tävlande får ej försöka skaffa information som rör banor eller information som på
något sätt kan innebära en fördel gentemot andra tävlande.



Tävlande ska avvisa andra personers försök att, avsiktligt eller oavsiktligt, avslöja
föregående punkts nämnda otillåtna fördelar.



Tävlande ska vid misstanke om att otillåten information har erhållits ta upp detta
med tävlingsledning för att avgöra om tillräcklig anledning föreligger för att
förhindra deltagande i tävling.



Tävlande ska i vanlig ordning känna till och rätta sig efter gällande tävlingsregler

3. Vad säger regelverket?
Följande delar i regelverket är särskilt relevanta för ett rättvist deltagande:
Kapitel 6 Regler för tävlande
6.1 Deltagandes allmänna ansvar

6.1.3 Tävlande ska ta del av arrangörens tävlings-PM.
Bristande kännedom om regelverket och/eller tävlings-PM fritar inte någon från eventuell
påföljd.
Tävlande ska följa tillsägelse från tävlingsfunktionär.
Tillsägelse från funktionär gäller före alla skriftliga föreskrifter.
6.2 Tävlande på lika villkor

6.2.1 Tävlande får inte försöka skaffa sig otillåten fördel.
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6.2.2 Dopning enligt RFs stadgar är förbjuden.
6.2.3 Tävlande får inte genom avsiktlig rekognosering skaffa sig kännedom om tävlingsområdet.
6.2.4 Tävlande som har sådan kännedom om ett tävlingsområde att han eller hon kan anses ha
fördel av detta, får inte delta i tävlingsklasser vid tävlingar på nivåerna 1, 2 och 3 inom området.
Förbudet gäller också rankingmeriterande klasser vid tävling på nivå 4.
Skuggning får förekomma i Inskolning, U1 och U2, samt i öppna motionsklasser enligt kapitel 3.
Dock gäller följande begränsningar vid tävling inom nivåerna 1-4:
1. Den som skuggat får senare inte delta i ungdomsklass, rankingmeriterande klass eller
mästerskapsklass vid samma tävling.
2. Skuggning före eget lopp får endast utföras i klasserna Inskolning, U1 och U2, samt ÖM1 och
ÖM2.
6.2.5 Tävlande får inte inhämta upplysningar om tävlingsbanan eller tävlingskartan, annat än det
som lämnas av tävlingsledningen, innan tävlingen är avslutad.
Tävlande får inte lämna upplysningar om tävlingsbanan eller tävlingskartan innan tävlingen är
avslutad.
6.2.6 Den tävlande ska följa föreskriven startprocedur.
Start före startsignalen, s k tjuvstart, är förbjuden.
Startstämpling, om sådan tillämpas, ska göras snarast efter startsignalen.
6.2.7 Samlöpning är inte tillåten. Med samlöpning avses såväl ”hängning” som
”kompislöpning”.
Kapitel 8 Åtgärder vid regelöverträdelser
Kapitel 8.4 Påföljder

10.4.1 Tävlandes regelöverträdelse
Tävlande som inte rättar sig efter av funktionär given föreskrift ska av tävlingsledaren
eller av denne utsedd funktionär hindras från att starta eller från att fullfölja tävlingen.

Särskild anvisning för tävlande på lika villkor

Även anvisning TA 601 Tävlande på lika villkor är relevant för ett rättvist deltagande.

4. Förbindelse och namnunderskrift
Härmed intygas att jag som deltagare vid aktuell tävling har tagit del av ovanstående
information samt förbinder mig att följa dess innebörd.

______________________
Ort och datum

_______________________________________________
Namnteckning
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