Preliminärt PM
Arena
Rosenholmshallen vid ABB Arena Karlskrona. Ta avfart 63 från E22, trafikplats Karlskrona V,
därefter vägvisning till tävlingen.
Parkeringen vid arenan har koordinaterna WGS84 dec: 56.2178,15.6057,
SWEREF 99 TM: N: 6230488, E: 537563

Parkering
Samma parkering för samlingsplats respektive arena. Följ vägvisning. Ingen p-avgift.
Från parkeringen vägvisning mot samlingsplats eller arena.
Observera att arenan är förbjudet område för tävlande före tävlingen.

Samlingsplats för tävlande (karantän)
Samlingsplatsen öppnar kl. 19:30. Följ skyltningen från parkeringen till samlingsplats.
Samlingsplatsen är inomhus i ABB Arena. Sittplats på golv eller läktare, isen ska enligt uppgift
vara borta.
Orienteringskor med metalldubb är förbjudna inomhus.
Alla tävlande skall vara på samlingsplatsen och ha kvitterat ut sina deltagarkuvert senast
kl. 21:30, de som inte gjort detta nekas start.
Tävlande som därefter utan tillstånd lämnar samlingsplatsen för att ta sig till annan plats än
förstarten kommer också att nekas start.
På samlingsplatsen är det inte tillåtet att använda elektronisk utrustning som mobiltelefon, dator
etc. Ledare och publik får inte återvända från arenan till samlingsplatsen så länge tävlingen pågår.
Tävlande får efter målgång inte kontakta löpare som ännu inte startat.

Deltagarkuvert
Utdelas på samlingsplatsen och innehåller nummerlapp, uppvärmningskarta, bagagetagg och
måltidskupong.

Service vid samlingsplatsen
Sportförsäljning med mycket begränsad sortering (tejp, kompass, angivelsehållare). Enklare
servering. Endast kontant betalning.
Toaletter. Tillgång till vatten och sportdryck (Isostar).
Deltagarnas väskor transporteras till arenan. Märk gärna väskorna med namn, bagagetaggar
finns i deltagarkuverten.

GPS
Vissa löpare i samtliga klasser skall bära en GPS-enhet under tävlingen. Dessa enheter lämnas
ut vid andra förstarten och skall återlämnas vid målet efter målgång. Förteckning över vilka löpare
som skall bära GPS anslås vid samlingsplatsen, arenan samt på Eventor. Den som vägrar att
bära GPS diskvalificeras.
GPS-västen erhålls för aktuella löpare vid incheckningen och utdelandet av deltagarkuvert. Har
du speciell markering på ditt deltagarkuvert ska du bära GPS.

Förstart
Vi tillämpar två förstarter. Den första finns på samlingsplatsen.
Löparna springer från förstart 1 vid samlingsplatsen vid valfri tid, dock rekommenderar vi att göra
det senast 15 min. före respektive löpares starttid.
Vid förstart 1 sker avprickning av löpare, klädselkontroll, kontroll av SI-bricka inklusive tömning
samt kontroll att ev. GPS-väst bärs.
Dessutom lämnas märkt bagage på anvisad plats vid utgång från förstart 1.
Avståndet till förstart 2 är 350 m. Vid förstart 2 sker utdelning av GPS till aktuella löpare. Ni som
skall ha GPS – var där i god tid!
All uppvärmning sker på uppvärmningskartan som erhålls i deltagarkuvertet. Det är tillåtet att
värma upp både före och efter passage av förstart 1. Förstarterna är markerade på kartan.
Avstånd från förstart 2 till tidsstart är 350 m. Löparna släpps från förstart 2, 7 minuter innan sin
starttid. Samtliga sträckor från samlingsplats till tidsstart är snitslade med orange/vit snitsel.

Överdragskläder
Transporteras från förstart 2 och tidstart till arenan.

Tidsstart
Första tidsstart är kl. 21.30

Sen start
IOFs regler tillämpas. Kontakta startpersonal vid missad ”Gå fram tid”.

Nummerlapp
Skall bäras ovikt och väl synlig på bröstet.

Klasser, startnummer, banlängder, vätska
Klass
Nr.lapp
Banlängd
Vätska
H21
114,2 km
4,5, 7,5 och 10,4 km
D21
10110,7 km
4,0, 5,1 och 8,0 km
H20
20111,1 km
4,1, 5,2 och 8,2 km
D20
3017,4 km
3,4 km
H18
4019,2 km
2,1, 4,0 och 6,9 km
D18
5016,1 km
2,0 km
Vid vätskekontroller finns vatten och sportdryck (Isostar).

Seedning
Deltagarna i respektive klass seedas i tre lika stora startgrupper efter aktuell rankinglista
(gallringsfiltret i sverigelistan). De bäst rankade går ut i sista tredjedelen av startfältet, näst bäst
rankade i mellersta tredjedelen och resterande deltagare i den första tredjedelen.

Startlistor
Finns på Eventor, vid samlingsplatsen, på arenan och förstarterna.

Kontroller
Markerade med reflexstav, kodsiffra, två elektroniska stämpelenheter och stiftklämma.
Exempelkontroll finns vid första förstarten. Kontrollställningarna ser inte exakt likadana ut i
terrängen men är utrustade på samma sätt. Observera att båda stämpelenheterna måste prövas
innan det är OK att använda stiftklämman.

Kontrollbeskrivningar
Finns både tryckta på kartan och som lösa. Storlek på de lösa är H21 18 x 5 cm, D21 15 x 5 cm,
H20, H18 14 x 5 cm D20, D18 9 x 5 cm.

Karta
Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m. Reviderad av Kenneth Kajsajuntti 2015/16. Digitaltryck.
H21, D21, H20, H18 har kartbyte. Båda kartorna erhålls vid starten och man vänder sin karta vid
kartbytet.

Terrängbeskrivning
Terrängtyp:
Området består till största delen av blandskog med inslag av kulturmark. Området är ett militärt
övningsområde med riklig förekomst av stigar och grusvägar.
Kupering:
Till större delen svag till måttlig kupering. Detaljrikedomen varierar, från detaljfattig till mycket
detaljrik.
Framkomlighet:
God framkomlighet. Mindre områden med begränsad framkomlighet. Hyggen förekommer men i
liten omfattning. Vissa områden med stenbunden terräng men även berghällar förekommer.
Terrängen är till största delen militärt övningsområde och omarkerade löpgravar och skyttevärn
kan förekomma. Var uppmärksamma.
Det finns en del motorcykelstigar i terrängen. Dessa är ibland markerade eller avgränsade med
röd/vit snitsel. Denna är tillåten att passera.

Stämplingssystem
Sportident. Egna brickor får användas. SI-nummer anges i samband med anmälan. Hyrbricka
tilldelas löpare som inte anger SI-nummer. Ett mindre antal brickor för den som glömt eller tappat
sin bricka finns att hyra vid samlingsplatsen.

Förbjudna områden
Respektera tomtmark och övriga på kartan markerade förbjudna områden.
Ån som löper genom tävlingsområdet är markerad som förbjudet område. Använd markerade
övergångar.

Maxtid
2,5 tim.

Gaffling
Kan förekomma.

Målgång
Sker genom stämpling på mållinjen.

Viltrapport
Vid röd utgång.

Första hjälpen
Finns på Arenan. Vid behov av sjukvård, kontakta Första hjälpen. Kontrollvakter även utrustade
med första förband.

Dusch
Inomhus. Damer på arenan. Herrar i konstgräsplanens omklädningsrum, följ SM snitsel 200m.
Inga orienteringsskor tillåtna inomhus.

Toaletter
Finns på samlingsplatsen, förstart 2 och arenan.

Vindskydd
Vindskydd kan sättas upp på anvisad plats i anslutning till målfållan.
Tävlingen disponerar även en idrottshall där GPS-visning och speakerljud kommer att finnas.
I denna hall är det förbjudet med orienteringsskor.

Fältmåltid
Serveras på arenan mot avlämnande av måltidskupong.

Servering
På arenan finns försäljning av kaffe, te, dryck, smörgås mm. Kontant betalning eller swish.

Återbud
Återbud meddelas till arrangörerna på e-post: nattsm2016@okdacke.com eller
telefon/SMS 073-9299663. Alla som inte ämnar starta måste lämna återbud!

Prisutdelning
På arenan när klasserna är klara. Preliminär starttid 01:30.

Ledarpaket, Studiebesökspaket, VIP-paket
Ledarpaket avhämtas på samlingsplatsen.
Studiebesökspaket och VIP-paket avhämtas vid informationen på arenan.

Kartor
Samtliga tävlande behåller sina kartor efter målgång. I mån av tillgång kan övriga köpa en
kartbiljett i serveringen (60 kr) som avser en uppsättning av samtliga tävlingskartor. Uthämtning
av kartor kan dock ske tidigast kl. 24.00 på arenan

Tävlingsregler
Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler med tillägg av detta PM.

Tävlingsjury
Roland Nilsson
SM-coach 0709-603479, sammankallande utan rösträtt
Mats Nylin
OK Tisaren
Sven-Åke Karlsson IKHP
Håkan Axelsson
FK Göingarna

Liveförmedling
 Liveresultat
 Speakerljud
 GPS tracking
Se sm-2016.se eller Eventor för länkar.

