SM SPRINT - individuellt och stafett
28–30 juni 2015
Inbjudan

Njurunda OK - Selånger SOK - Sundsvalls OK - Timrå SOK inbjuder till
Svenska Mästerskap i individuell sprint och sprintstafett 2015.
Svensk Orientering medverkar för första gången i RF:s och SVT:s SMvecka, sommar som pågår under vecka 27. Vi gör det tillsammans med
40-talet andra idrotter. RF, SVT, Sundsvalls kommun och specialidrotterna är arrangörer. Arrangemangen kommer att bevakas genom SVT.
2015 är det också premiär för SM sprintstafett. Läs mer om sprintstafetten på SOFTs hemsida www.orientering.se om SM-discipliner och
uttagningskriterier.

Viktiga datum

Onsdag 17 juni	Anmälan via Eventor till samtliga tävlingar även
Model Event.
Onsdag 24 juni Efteranmälan via Eventor och återbud före lottning
Torsdag 25 juni Startlistor och PM publiceras

Program

Lördag 27 juni Model Event på Norra Berget (Stadsparken) 17-19
Söndag 28 juni	Från 10.00 kval individuellt och
från 18.00 kval stafett
Måndag 29 jun 18.00 final sprintstafett
Tisdag 30 juni	B-finaler från ca 9.00 och avslutning med A-finaler
för seniorer med målgång ca 13.30

Samlingsplatser för tävlande
Anges i PM.

Arenor

• Arena söndagen den 28 juni blir i närheten av Sundsvalls Sporthall
en knapp km från stadskärnan.
• Arena på måndag den 29 juni är stora torget mitt i Sundsvall med
både start och mål för stafetten.
• Arena på tisdag den 30 juni är stora torget.

Terräng

De fyra lopp som genomförs under Sprint-SM i Sundsvall spänner
över förhållandevis varierande terräng. Det blir mycket asfalt/stenlagd
mark. Likaså grus och gräsytor. Ren skogsmark förekommer men i
liten omfattning. Framkomligheten är god till mycket god. Kuperingen
varierar från svag till måttlig till stark. En mer detaljerad terrängbeskrivning för respektive lopp, inkl %-fördelning (gällande underlag)
utifrån bästa löpväg kommer längre fram.

Avlyst område

För karta över avlyst område och tider för avlysning se http://www8.
idrottonline.se/SundsvallsOK-Orientering/Arrangemang/Avlysningsprint-SMochUSM2015/ och kommande PM.

Kartor

Både nyritade eller reviderade under 2014-15 av Nils-Göran Olsson.
Skala 1:4 000och/eller 1:5000, ekv. 2 meter.

Klasser

Individuellt: D21, H21, D20, H20, D18, H18
Sprintstafett: DH21 även öppen för juniorer. Löpordning dam-herr-herr-dam.

Deltagaravgifter

Individuella tävlingar kval och final 650 kr per tävlande.
Stafett kval och final 1800 kr per lag inkl. siac bricka.
Efteranmälningar +50% dvs 975 kr resp 2700 kr
Hyra av löparbricka 30 kr/löpare och tävling (avser både kval och final).
Model Event är en separat tävling.
Förlorad hyrbricka debiteras med 400 kr.
Faktureras klubbvis i efterskott.

Rätt att deltaga

Alla löpare som uppfyller SOFTs kriterier för uttagning, dvs representerar en SOFT förening och är svensk medborgare eller är utländsk
medborgare folkbokförd i Sverige före den 1 januari vid tävlingstillfällen under vårsäsongen (1.1 – 30.6) samt bor stadigvarande på folkbokföringsadressen. Deltagande utom tävlan är inte tillåten.

Se övriga bestämmelser i TR 3.4.6. samt www.orientering.se om SM
discipliner och uttagningskriterier.

Anmälan

Startgaranti gäller vilket betyder att alla som är rankade och i övrigt
uppfyller SOFTs kriterier för deltagande på SM (svensk klubb tillhörande löpare som är svensk medborgare eller utländsk medborgare
folkbokförd i Sverige) får starta.
Antal heat och personer per heat anpassas efter antalet anmälda.

Samlingsplats/karantän

Tider, koordinater och övriga villkor kommer att publiceras i PM.

Första start

Lördag Model Event		
Söndag individuellt kval
Söndag sprintstafett kval
Måndag sprintstafett final
Tisdag individuella finaler

17.00
ca 10
ca 18
ca 18
ca 9

Samtliga tider kan komma att justeras beroende på SVTs sändningstider.

Stämplingssystem

SPORTident AIR+, siac tilldelas stafettlöpare genom arrangören. Siac
brickan rekommenderas på sprintstafetten både kval och final. Möjlighet att testa denna vid Model Event tävlingen på lördag em.
SPORTident SI-card 5, 6, 9, 10, 11 används på individuella tävlingen
både kvalet och finalen.
Hyra av SPORTidentbrickaför individuella tävlingen göres i Eventor
under tjänster. Pris 30 kr.

Model Event

Lördag 27 juni. Prova siac brickan och lär känna banläggarnas klurigheter. Avgift 100 kr samt eventuell hyrbricka. Läggs upp som en
distriktstävling i Eventor. Anmäl helst, men ett mindre antal anmälningar på plats kan tas emot. Fri starttid med stämpelstart mellan 17
och 19.

Service

Måltid för deltagare ingår samtliga tävlingsdagar. Anmäl under
tjänster i Eventor om du önskar laktos-, glutenfri eller vegatarisk kost.
Ledarpaket inkl. måltid kommer att erbjudas och anmäls under
tjänster i Eventor.

Boende

Hänvisning till www.visitsundsvall.se 060-658 58 00 för bokningar.
Arrangören har reserverat på Sidsjö Hotell (hosteltyp. OBS inga boenderestriktioner avseende avlyst område.

Parkeringar

Finns i anslutning till samlingsplatserna söndag fm och tisdag. I övrigt
hänvisas till kommunens parkeringar enligt anvisningar på SM-tävlingarnas hemsida www.smveckan.se

Kontakter

Hemsida:
Tävl ledare:
Bitr. tävl ledare:
Banläggare:

www.smveckan.se
Helene Cardell 070-309 99 91
Ove Boström 070-602 49 10
Tobias Eliasson 070-235 85 90
Anders Hultgren Roger Hugosson Sara Timner
SOFT ansv:
Tommy Eriksson 070-576 02 67
SOFT Arr coach
Per Forsberg 0733-20 68 80
Tävl kontroll
Jon Flordal 070-689 65 05
Kartkontroll
Sven Lundbäck, Gävle OK, 070-284 48 46
Sundsvalls OKs kansli 060-12 53 76

Välkomna hälsar

Njurunda OK - Selånger SOK - Sundsvalls OK - Timrå SOK
Svenska Orienteringsförbundet
och RFs SM vecka i Sundsvall

