Svenska Mästerskapen i

Stafettorientering
Söndag 25 september 2016

s.1

PM
Vem får springa SM?
Alla som uppfyller kraven för SM-deltagande får delta, se
http://sm.orientering.se/SMiorientering/Forutsattningarfordeltagare/

Starttider och beräknade löptider
Klass Start
Startnummer Banlängder
Idealtid per sträcka
H20 09.30
301-400
3 x 8,0 km
48 min
D20 09.50
201-300
3 x 5,9 km
45 min
H21 09.40
101-200
3 x 11,0 km
61 min
D21 10.00
1-100
3 x 7,3 km
51 min
Samtliga sträckor är gafflade. Ca 300 m snitslad sträcka är inkluderad i banlängderna

Startlistor
Startlistor publiceras i Eventor onsdag 21 september.

Klubbkuvert
Hämtas i informationen. Innehåller nummerlappar, lagändringsblanketter och matbiljetter.
Medtag egna säkerhetsnålar att fästa nummerlappen med.

SI-nummer/Hyrpinnar
Mindre än hälften av lagen hade SI-nummer registrerade på samliga sträckor i Eventor
den 20 september då vi skulle fastställa behovet av hyrpinnar. Vi kan inte tillhandahålla så
många hyrpinnar och baserat på det låga behovet av hyrpinnar på medeldistansen har
tävlingsledningen beslutat att inte tillhandahålla hyrpinnar. Så de sträckor som saknar SInummer i Eventor kommer inte att tilldelas hyrpinne (och klubbarna blir naturligtvis inte heller
fakturerade för sådana). Vi har ett mycket begränsat antal "reservpinnar".

Lagändring
Sker i Eventor senast 20.00 lördagen den 24 september. Lagändringar tävlingsdagen vid
sekretariatet fram till 08.30 mot en avgift på 50 kr per lagändringsblankett. Avgiften faktureras
tillsammans med anmälningsavgifterna efter tävlingen.
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Vindskydd
Får sättas upp på anvisade platser på arenan.

Uppvärmning/nedjogg
Sker inom arenaområdet eller på parkeringsytorna.

Förbjudna områden
Tomtmark är förbjudet område. Övriga områden som är förbjudna är markerade med violett
raster på kartan. För att förtydliga förbjudna områden i terrängen används blå/gul snitsel.
Respektera "Förbjudet område"- och "Tävlingsområde"- skyltar och avsnitslingar på arenan och
i skogen. Kontrollanter finns på plats.

Tävlingsklädsel och skor
I samband med insläpp till start- och växlingsfållor sker klädselkontroll. Om klädseln inte
uppfyller tävlingsreglernas krav släpps löparen inte in i fållan förrän felaktigheten åtgärdats.
Spikskor får inte användas, dobbskor med metalldubb är tillåtna.

Start
Löparen ansvarar för att tömma sin SI-bricka vid ingången till startfållan. 5 minuter innan start
ska förstasträckslöparen vara på plats. Cirka 3 minuter innan start släpps löparna fram till
kartorna som är märkta med lagnummer. Följ därefter startpersonalens anvisningar.

Kontrollerna
Är markerade med kontrollskärm, kodsiffra och minst två stämpelenheter.

Kontrollbeskrivningar
Finns tryckta på tävlingskartan.

Kartan
Offsettryckt karta i skala 1:10 000 med ekvidistans 2,5 meter. Ritad av Kenneth Kajsajuntti
2015, slutreviderad 2016. Områden där berget går upp i dagen har företrädelsevis ritats med
gula karttecken då områdena inte är helt "renspolade" från växlighet eller den "renspolade" ytan
är mindre än kravet enligt gällande kartnorm.
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Terrängbeskrivning
Terrängtyp: Terrängen består av ett antal detaljerade höjder av hällmarkskaraktär och gles
tallskog. Mellan de detaljerade höjderna består terrängen av myrar, gammal granskog, ungskog
och några nya hyggen. Ett fåtal vägar och stigar genomkorsar tävlingsområdet.
Kupering: Terrängen är flack med några partier med några lägre höjdpartier som kommer att
passeras.
Sikt och framkomlighet: Sikten och framkomligheten är mestadels god till mycket god. Några
områden med ungskog och tät granskog har begränsad sikt.
Bäckar och sankmarker i området är generellt sett mycket torra.

Vägpassage
De längre banorna passerar en väg. Den är relativt lågt trafikerad, men iakttag försiktighet så
det inte händer några olyckor.

Vätska
På ett ställe på banan finns vatten och sportdryck. Vid utgång från växel/målfålla finns också
vätska.

Varvning
Alla klasser har två varvningar per sträcka i anslutning till arenan.

Stämplingssystem
Sportident, SI-Card 5, 6, 8, 9, 10 och 11 kan användas.
Vid stämpling är det löparens ansvar att försäkra sig om att ljus- och/eller ljudsignal kommer
från kontrollenheten som bekräftelse på att stämplingen gjorts. Om någon enhet inte fungerar
ska löparen stämpla i annan enhet vid kontrollen. Var noggrann vid varje kontroll.
Erfarenheten visar att det är lätt att uppfatta en annan löpares stämpling som sin egen med
utebliven stämpel som resultat.
Erfarenheten visar också är 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 stämplingsenheten. Var extra noga vid dessa kontroller.
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Växel
Inkommande löpare använder rätt fålla, målstämplar och lämnar sin karta till funktionär,
fortsätter sedan och tar ny karta och överlämnar denna vid växlingsräcket.
Enbart löpare får vistas i växlingsfållan. Töm och checka SI-pinnen vid ingång till växlingsfållan.
Löparna ansvarar själva för att ta rätt karta med sitt lagnummer. Lag som drabbas av att annat
lag tagit deras karta får en ny karta av växlingspersonalen. Laget får ingen tidskompensation.
Efter växling sker avläsning av SI-brickan vid utgång ur växlingsfållan.

GPS
Vid GPS-tältet vid ingången till växlingsfållan finns en "GPS-lista" som anger vilka lag i D21 och
H21 som ska bära GPS-utrustning på tredjesträckan. Vid GPS-tältet hämtas GPS-enheter och
västar ut. Glöm inte att återlämna utrustningen efter målgång.

Målgång
Stämpling görs på växlingsfållans mållinje på första och andra sträckan. Tredje sträckans
placeringsordning avgörs av måldomare vid passage av mållinjen. Målstämplingsenheten för
tredje sträckans löpare finns en bit fram efter mållinjen och påverkar endast sträcktiden.

Spurtkorridorer
Det finns två spurtkorridorer i målfållan avdelade med plastband för att ge möjlighet till justa
spurtstrider på sista sträckan. Välj en korridor i början av målfållan och håll dig till den.

Omstart
Växlingsfållan stängs för växling 20 minuter efter sista segrande lag gått i mål. Omstart sker
samtidigt för alla klasser och sträckor 10 minuter därefter. Exakt tid meddelas av speakern. Lag
som stämplar fel på första sträckan kommer inte släppas ut på tredje sträckan förrän i
omstarten.

Viltrapport
Lämnas snarast efter målgång vid märkt plats i anslutning till målet.

Maxtid
Målet stängs 150 min efter omstart.
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Sjukvård
För akut sjukvård hänvisas till larmnummer (112) eller sjukhuset i Karlskrona. Om ambulans
måste larmas så är koordinaterna (WGS84 decimal) till arenan X:56.125665 Y:15.799788.
Om en akut situation uppstår, sök hjälp av arrangörer, de har tillgång till larmkedjor och kan
hjälpa till att hantera den uppkomna situationen.
För sårvård och mindre akuta behov finns förbandsmaterial för egenvård på arenan.
Tävlingsledningen nås på telefon 0733-495205 eller 0706-370901

Kartutlämning
Efter omstarten kommer kartor lämnas ut klubbvis mot uppvisande av kartbiljett. Kartbiljetten
ligger i klubbkuvertet.

Prisutdelning
Vid prisceremoniplatsen cirka klockan 13.30. Priser till placering 1-10 i varje klass.

Tävlingsregler
Svensk Orienterings regler och anvisningar kompletterad med inbjudan samt tävlingens slutliga
PM.

Servering
Lunch serveras på arenan mellan 11.30-15.00. Specialkost serveras endast de som har
förbeställt sådan (märkta med namn).

Service vid arenan
Servering, kiosk, sportförsäljning, dusch och toaletter. Ingen barnpassning.

Internetuppkoppling
På grund av rådande omständigheter kommer inte något lokalt WiFi fungera på
tävlingsområdet.

Ledarepaket och studiebesökspaket
Både ledarepaket och studiebesökspaket utlämnas i informationen på arenan.
Se separat program i Eventor för studiebesökspaketet.
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Information
Gunilla Gustavsson, 0721-947 264, gunilla.gustavsson@senoren.se

Press-/mediavärd
Ove Lernå, 0709-762 597, ove.lerna@morbylanga.se

Huvudfunktionärer
Tävlingsledare:
Biträdande tävlingsledare:
Banläggare:
Tävlingskontrollant:
Kartkontrollant:
Bankontrollant:
Arrangörscoach:
IT-coach:
SM-ansvarig på SOFT-kansliet:
Jury

Henrik Berlin
Kent Olsson
Patrik Sjökvist och Niklas Bratt
Thomas Almqvist, Karlskrona SOK
Stefan Berglin, Karlskrona SOK
Jakob Jakobsson, Nybro OK
Bo Månsson, SOFT
Oskar Berg, SOFT
Tommy Eriksson
Sven-Åke Karlsson, Småland
Anton Blomgren, Närke
Jan Nilsson, Skåne

Välkomna!
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