IFK Tumba SOK och Snättringe SK arrangerar i
samarbete med Stockholms Orienteringsförbund

Svenska Mästerskapen i stafettorientering
Viktiga datum veckan innan
-

Onsdagen
Torsdagen
Fredagen
Lördagen

16 september, Sista dag för efteranmälan i Eventor
17 september, Sista dag för att ange lagsammansättning i Eventor
18 september, Startlistor publiceras i Eventor och nås från hemsidan
19 september kl. 20:00, Sista möjlighet för lagändring via Eventor

Viktiga tider på tävlingsdagen söndagen 20 september
07.00 - Parkering öppnar
07:30 - Uthämtning av lagkuvert i klubbpåsar i informationstältet möjlig
08:30 - Inlämning av lag- och brickändringar stänger vid tävlingsexpeditionen
09:30 - Första start
11:45 - Första klass segrande lag beräknade målgång
12:30 - Sista klass segrande lag beräknade målgång
Cirka 13:00 – Omstart, 30 minuter efter att sista segrande lag gått i mål
Cirka 13:05 – Prisutdelningar
Cirka 15:00 – Målet stänger och tävlingen avslutas, 2 timmar efter omstarten.

Klasser Samtliga sträckor är gafflade. I banlängderna ingår cirka 1 000 m snitsel.
Klass

Starttid

Lagnummer

Banlängder

Idealtid per sträcka

H21

09:30

1-

3 x 11,0 - 11,1 km

59 minuter

D20

09:40

601 -

3 x 5,5 - 5,6 km

41 minuter

H20

09:50

401 -

3 x 7,7 - 7,8 km

44 minuter

D21

10:00

201 -

3 x 6,6 - 6,7

44 minuter

Arena och vägvisning 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 För bilar vid arenan. Löparnas parkeringsavgift är inkluderad i lagets
anmälningsavgift. Avgift för övriga är 30 kronor och erläggs i en låda vid ingången till
arenan. Ingen bussparkering finns vid arenan.
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Lagkuvert Avhämtas i Informationstältet gemensamt för klubben och innehåller tävlingsinformation, nummerlappar, blankett för lag- och brickändring samt kart-, måltidsoch kaffekuponger.

Lag- och brickändringar Senast lördagen 19 september kl. 20:00 i Eventor eller på
blankett i tävlingsexpeditionen vid lördagens medeldistans senast kl. 16:00. På tävlingsdagen senast kl. 08:30 på blankett i tävlingsexpeditionen.

Återbud/strykningar Ska lämnas senast 1 timme före start till tävlingsexpeditionen.
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 kap. 4.15.1
samt orientering.se.

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

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.
Begränsningar: I samråd med markägare har hänsyn tagits, vilket begränsat tillgängligt
område. Det har till viss del påverkat banornas sträckning.
Övergångar: Efter start och in mot varvning vid arenan passeras en bred bäck som inte
går att hoppa över torrskodd. Flera övergångar finns, som även är violettmarkerade på
kartan. Käppar med röd/vit-snitsel finns också som markering i terrängen. Var försiktig
vid passage.

Karta Skala 1:10 000. Ekvidistans 4 m, efter dispens från SOFT. Ritad 2003 - 04.
Reviderad 2014 – 2015 av Bertil Lundkvist. Offsettryck 2015 av Affärstryckeriet. Lagnummer och sträcka finns angivet på kartans baksida. Lokalt tecken svart X på kartan
anger sista kontrollen.

Förbjudna områden Är markerade med violett raster på kartan. I terrängen markerat
med heldragen blå/gul snitsel där områdena berör möjliga vägval. Respektera ”Förbjudet
område” – skyltar och avsnitslingar vid arenan.

Nummerlappar Ska bäras ovikt och väl synlig på bröstet. Start/växel får inte ske utan
nummerlapp. På nummerlapparna finns lag- och sträcknummer.

Klass Lagnummer Färg sista

Sponsor

H21
D21
H20
D20

Team Sportia
Elite Hotels
Noname
Aaro Systems

1- 135
201 - 285
401 - 480
601 - 670

Gul
Blå
Orange
Lila

Hela Sveriges sportkedja
31 hotell från norr till söder
Kläder till klubben
100% fokus på koncernredovisning
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Klädsel I samband med insläpp till start- och växlingsfållor sker klädselkontroll. Det är
löparens ansvar att klädseln är korrekt och att klädseln följer Svenska Orienteringsförbundets regler (www.orientering.se). Om klädseln inte uppfyller tävlingsreglernas krav
släpps löparen inte in i start- och växlingsfållor. Felaktighet måste åtgärdas innan tillträde
medges. Spikskor får inte användas. Dobbskor med metalldubb är tillåtet.

Stämplingssystem Sportident. Egna brickor får användas. SI-nummer anges i samband med lagsammansättning. Alla typer av SI-brickor kan användas. Lag som ej angivit
bricknummer vid anmälan kommer tilldelas bricka genom arrangörens försorg.
Kostnad 30 kr, förlorad bricka debiteras med 550 kr.
Vid stämpling med Sportident-bricka är det löparens ansvar att försäkra sig om att ljusoch/eller ljudsignal erhålls från kontrollenheten som bekräftelse på att stämpling gjorts.
Om någon enhet inte fungerar ska löparen stämpla i någon annan enhet vid kontrollen.
Om samtliga enheter är ur funktion sker stämpling med stiftklämma i avsedd reservruta.
Saknad stämpling innebär diskvalificering, även om det finns vittnen på att löparen varit
vid kontrollen. Ta det lugnt och var noggrann vid varje kontroll. Erfarenheten visar att det
är lätt att uppfatta en annan löpares stämpling som sin egen med utebliven stämpel och
diskvalificering som resultat. Erfarenheten visar också att det sker fler missade
stämplingar vid sista kontrollen och växlingsstämpling på grund av extra stress samt att
speakerljudet kan göra det svårt att höra ljudsignalen från Sportident-enheten. Var extra
noga vid dessa kontroller. Kolla alltid ljussignalen! Touchfree–stämpling kommer inte att
erbjudas vid denna tävling.

GPS Lag som på tredje sträckan i HD21 skall bära GPS framgår av GPS-lista vid
arenan. Några lag kan komma att väljas ut under tävlingens gång och meddelas på
arenan. Detta meddelas av speaker och anslås vid resultattavlan. GPS-enheter och
västar lämnas ut vid informationstältet och återlämnas vid målet efter målgång. GPStrackingen kan följas i ett tält på arenan. Den som vägrar att bära GPS diskvalificeras.

Kontrollbeskrivning Finns enbart tryckt på kartan. Lokalt tecken svart X står för
sista kontrollen. På kartan är kodsiffrorna tryckta efter kontrollnumret, ex: 6-45.

Kontroller Markerade med orange/vit skärm, kodsiffra samt minst två elektroniska
stämpelenheter. Stiftklämma finns hängande i skärmen som reserv om samtliga
stämplingsenheter vid kontrollen skulle vara ur funktion.

Start På arenan. Löparen ansvarar för att tömma och checka sin SI-bricka vid ingången
till startfållan. 5 minuter innan start ska löparen vara på plats. Ca 2 minuter innan start
släpps löparna fram till kartorna som är märkta med lagnummer. Kartan får inte tas upp
eller tittas på innan startsignal ges. Kontrollera att du fått rätt karta.

Växling Enbart löpare får vistas i växlingsfållan. Töm och check sker vid ingång till
växlingsfållan. Inkommande löpare använder rätt fålla, målstämplar och lämnar sin karta
till funktionär, fortsätter sedan och tar ny karta vid kartplanket och överlämnar denna vid
växlingsräcket. Löparna ansvarar själva för att ta rätt karta med sitt lagnummer. Att ta fel
karta medför diskvalificering.
Efter växling sker avläsning av SI-brickan vid utgång ur växlingsfållan vid målområdet.
Lag som drabbas av att annat lag tagit fel karta får en ny karta. Laget får ingen tidskompensation.
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Målgång Använd rätt fålla för målgång! Mållinjen avgör placering. Måldomare och
videokamera finns. Målstämpling sker efter mållinjen.

Resultat Mellantidsresultat presenteras på videoskärmar, sträck- och slutresultat anslås
på resultattavlan.

Vätska Finns för alla klasser vid varvningen på arenan och efter målgång. H21 har
därutöver en vätskekontroll på banan. Vätskan består av vatten och sportdryck.

Måltid Serveras i serveringstältet mot avlämnande av måltidskupong. Specialkost
serveras endast den som föranmält detta. Kaffe/te fås mot avlämnande av kaffekupong i
markan. Serveringstältet öppnar 11.00.

Serveringar Välsorterad servering med hamburgare, varmkorv, varma/kalla drycker,
smörgåsar, bullar, kakor, frukt, mm. Markan öppnar 09:00.

Prisutdelning Vid tribunen från ca 13:00. Prisceremoni för de 10 första lagen i varje
klass.

Priser Löparna i segrande lag tilldelas RF-medaljer. I de nio närmaste lagen erhåller
löparna SM-plaketter. Varje löpare i de tre bästa lagen får också presentkort:
1:or 1.500 kr - Team Sportia, 2:or 1.000 kr - Team Sportia, 3:or 500 kr - OL-Specialisten.

Omstart Växlingsfållan stängs för växling 20 minuter efter sista segrande lag gått i mål.
Omstart sker i alla klasser samtidigt 10 minuter därefter. Exakt tid meddelas av speakern.

Maxtid Målet stängs 2 timmar efter omstart.
Viltrapport Lämnas efter målgång vid tävlingsexpeditionen.
Nya kartor Utdelas klubbvis vid informationstältet efter omstarten.
Dusch Varmdusch på södra sidan av arenan.
Toaletter Finns på södra sidan av arenan. Toaletter finns även i start- och växlingsfållan.

Sjukvård På arenan, nära målet. Mindre omplåstring kan ske av kontrollbevakare som
cirkulerar i skogen samt vid vätskekontroll.

Försäljning och servering Välsorterad sportförsäljning (Orienteringsspecialisten)
på arenan. Marka på arenan.

Vindskydd/klubbtält Får sättas upp på anvisad plats.
Kvarglömda kläder Sparas i en månad, finns tillgängliga vid 25manna och slängs
därefter.

Övrigt Tävlingen kommer kunna följas online via hemsidan sm-2015.se. På grund av
dålig täckning i samtliga mobilnät är möjligheterna att ringa och surfa med mobiler på
arenan begränsade. Tyvärr kan inget WiFi erbjudas. Följ tävlingen live på arenan!
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Ledarpaket Består av startlistor och måltids- och kaffekuponger. Hämtas i informationstältet tillsammans med klubbens lagkuvert. Efter omstarten erhålls också ett
kartpaket med alla klasser.

Studiebesökspaket Består av besöksbricka, startlistor och måltids- och kaffekuponger. Hämtas i informationstältet. Efter omstarten erhålls också ett kartpaket med alla
klasser. Samling för studiebesök 09:00 vid informationstältet.

Tävlingsregler Svenska Orienteringsförbundets regelverk kompletterad med inbjudan
och tävlings-PM gäller.

Slutligt tävlings-PM Slutligt PM består av detta PM samt komplettering som
publiceras på arenan på tävlingsdagen och finns i klubbpåsarna. Det är de tävlandes
ansvar att ta del av PM.

Tävlingsjury Ordf. Kent Olsson, OK Orion, 070 – 637 09 01, Anton Blomgren, Hagaby
GoIF, 073 – 846 00 09, Sven-Åke Karlsson, IK Hakarpspojkarna, 070 – 246 22 30 samt
Bo Månsson, SOFT, som är sammankallande men utan rösträtt, 070 – 539 28 88.

Huvudfunktionärer:
070 – 737 56 97, info-stafett@sm-2015.se
070 – 857 04 56, info-stafett@sm-2015.se

Tävlingsledare:
Bitr. tävlingsledare:

Per Ånmark, TSOK
Roger Larsson, SSK

Banläggare:

Göran Nilsson, SSK
Rune Rådeström, SSK

Pressvärd:

Stefan Svensson Gelius

Speaker:

Ola Jodal
Moa Leijon Lind

Tävlingskontrollant:

Daniel Tjernberg, Södertälje IF

Bankontrollant:

Lars Forsberg, StOF

Kartkontrollant:

Lars Forsberg, StOF

070 – 410 71 86, press-stafett@sm-2015.se

SOFT:s arrangörscoach: Bo Månsson
SOFT:s IT-coach:

Magnus Johansson

SOFT:s SM-ansvarig:

Tommy Eriksson

VÄLKOMNA TILL OSS!
TU M BA
ORIENTERING
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Arenakarta:
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