IFK Tumba SOK och Snättringe SK i samarbete med
Stockholms Orienteringsförbund inbjuder till

Svenska Mästerskapen i stafettorientering
Viktiga datum
-

Måndagen 7 september, Sista dag för anmälan i Eventor
Söndagen 13 september, PM publiceras på hemsidan och i Eventor
Onsdagen 16 september, Sista dag för efteranmälan i Eventor
Torsdagen 17 september, Sista dag för att ange lagsammansättning i Eventor
Fredagen 18 september, Startlistor publiceras på hemsidan
Lördagen 19 september kl. 20.00, Sista möjlighet för lagändring via Eventor

Uttagningskriterier För att få delta måste man uppfylla SOFT:s kriterier för deltagande på SM, se bland annat i SOFT:s tävlingsregler version 3.0, kap. 3.4.6 och 4.15.1 samt
orientering.se.

Anmälan Senast måndagen 7 september i Eventor. Alla anmälda lag får starta. Det
finns inget rankingkrav på lagmedlemmar. Anmälan innebär ett godkännande av att
arrangörerna får använda bilder på löparna samt publicera löparnas namn i resultatlistor i
media och på internet.

Efteranmälan Senast onsdagen 16 september i Eventor.
Anmälningsavgift Startavgift 1650 kr, efteranmälan + 50 %, d v s 2375 kr. Avgiften
faktureras alla lag som anmäler sig. Avgiften debiteras klubben i efterhand med betalningstid 20 dagar.

Arena Kungstorps gård i norra Sorunda på Södertörn, 38 km söder om Stockholm.
Vägvisning från korsningen mellan länsväg 225 och 257 vid Rosenhill, därifrån c:a 12 km
till arenan, samt från korsningen mellan Tungelstavägen och Södertäljevägen utmed
länsväg 257 i Tungelsta, därifrån c:a 8 km till arenan.

Parkering Vid arenan. Avgift 30 kronor, erläggs i en låda vid ingången till arenan.
Löparnas parkeringsavgift är inkluderad i lagets anmälningsavgift. Kommer ni med
någon form av mini-buss, var god och kontakta Kurt Lilja tfn 073 – 346 64 16 eller epost
buss-stafett@sm-2015.se.

Avlysning Området är sedan tidigare avlyst. Information återfinns på hemsidan
sm-2015.se.

Start Första start tidigast kl. 09:00. Gemensam start klassvis.

Sid 2 (3)
Klasser och preliminära banlängder
H21

3 x 11 km

H20

3 x 8 km

D21

3 x 6,7 km

D20

3 x 5,7 km

Samtliga sträckor är gafflade.

Terrängbeskrivning
Terrängtyp: Stora delar av området består av ett antal detaljrika höjder av hällmarkskaraktär med gles tallskog. Mellan de detaljerade höjderna finns områden med gammal
granskog, ungskog och några nya hyggen. De längre banorna passerar ett antal större
sankmarker. Ett fåtal vägar och stigar genomkorsar tävlingsområdet.
Kupering: Terrängen är mestadels flack och några partier med måttligt kuperade höjder
kommer att passeras.
Sikt och framkomlighet: Sikt och framkomlighet är i större delen av tävlingsområdet
mestadels god till mycket god. Några områden med ungskog och tät granskog begränsar
sikten och framkomligheten. Ett fåtal hyggen och gallringar finns som ändå har god framkomlighet.

Karta Skala 1:10 000. Ekvidistans 4 m, efter dispens från SOFT. Ritad 2003 - 04.
Reviderad 2014 av Bertil Lundkvist. Offsettryck 2015 av Affärstryckeriet i Västerås.

Stämplingssystem Sportident. ’Touchfree’ stämpling kommer inte att erbjudas vid
denna tävling. Egna brickor får användas. SI-nummer anges för respektive sträcka i
samband med lagsammansättning. För samtliga klasser räcker det med SI-Card 5 (max
30 ”stämplingar”).
Lag som inte angivit bricknummer vid anmälan kommer tilldelas bricka genom
arrangörens försorg. Kostnad 30 kr/st, förlorad bricka debiteras med full kostnad.

GPS Ett antal löpare på sista sträckan ska bära GPS-enhet under tävlingen.
Förteckning över vilka lag som ska bära GPS kommer att anslås. Den som vägrar att
bära GPS diskvalificeras.

Startlistor Publiceras på hemsidan och i Eventor fredagen 18 september.
Tävlings-PM Preliminärt PM publiceras på hemsidan sm-2015.se och i Eventor
söndagen 13 september. Slutligt PM publiceras på arenan på tävlingsdagen. Det är de
tävlandes ansvar att ta del av PM!

Måltid Ingår i deltagaravgiften och serveras på arenan. Ledare och andra kan beställa
måltid via Eventor senast tisdagen 15 september. Önskemål om vegetarisk eller annan
specialkost görs på epost mat-stafett@sm-2015.se senast tisdagen 15 september.
Observera att vegetarisk eller annan specialkost endast serveras de som har
förhandsbeställt sådan.

Sid 3(3)
Logi På hemsidan sm-2015.se finns förteckning över logimöjligheter.
Service Varmdusch, sjukvård, sport- och markaförsäljning på arenan. Tävlingen
kommer kunna följas online via hemsidan sm-2015.se.

Ledarpaket och studiebesök Ledarpaket bestående av startlistor och biljett för
måltid beställs via Eventor senast tisdagen 15 september. Studiebesökspaket bestående
av besöksbricka, startlistor och biljett för måltid beställs via Eventor senast tisdagen 15
september.

Träningspaket Information om träningspaket finns på hemsidan sm-2015.se.
Tävlingsregler Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler kompletterad med
denna inbjudan samt tävlings-PM gäller.
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