INBJUDAN
SM i nattorientering
Fredag 21 april 2017
OK Tisaren inbjuder på uppdrag av Svenska Orienteringsförbundet till SM i nattorientering och
deltävling i Swedish League den 21 april 2017.
Klass
H21
D21
H20
D20
H18
D18

Prel. banlängd
13.0 km
9.9 km
10.0 km
7.0 km
8.1 km
6.3 km

Beräknad segrartid
81 min
81 min
63 min
63 min
50 min
50 min

Uttagskriterier

Deltagarantal och gallring i de olika klasserna baseras på reglerna för både
SM och Swedish League, se SOFT:s hemsida. Uppdateras i januari.
För att få delta i SM måste du uppfylla kraven i SOFT:s tävlingsregler 3.4.5.
Övriga deltar endast i Swedish League.
Notera att rankingavgift skall vara betald vid anmälan.

Anmälan

Senast 9 april via Eventor.

Efteranmälan

Senast 16 april via Eventor.

Återbud

Lämnas före lottning. Meddela arrangör senast 18 april kl. 17.00 via e-post
info.natt@sm2017.se

Anmälningsavgift

495 kr. Efteranmälan 742 kr. Faktureras respektive klubb i efterhand.

Samlingsplats/karantän
löpare

Åsbrohallen. Vägvisning från riksväg 50, avfart Karintorp.
GPS koordinater: Sweref99 6539623 502513
Parkering vid karantän enligt vägvisning.
Tävlande och ledare som följer med tävlande, får inte besöka arenan
innan start. Teknik som innebär att man kan följa tävlingen online eller
inhämta information från onlinesändningen är inte tillåten på samlingsplats/
karantän. Det finnns sportförsäljning och enkel servering.

Arena

Östansjö Skola. Vägvisning från riksväg 50, avfart Tälle alternativt E20,
avfart 105. Ca 500 m gångväg från parkering till arena. P-avgift 20 kr.

Avlysning

Området är sedan tidigare avlyst. Se www.sm2017.se

Karta

Skala 1:10 000. Digitaltryck.
Nyreviderad 2016 av Lars-Åke Wall. Delvis använd på etapp 2, O-Ringen
2010. Gammal karta finns på www.sm2017.se

Start

Första start kl 21.40. Avstånd till förstart 2 200 m därefter 400 m till start.

Stämplingssystem

Sportident. Egen bricka ska användas. SI-nummer anges vid anmälan.

GPS

Ett antal löpare ska bära GPS-enhet under tävlingen. Enheterna lämnas ut
vid förstart och återlämnas vid mål efter målgång. Vilka löpare som ska
bära GPS anslås vid samlingsplatsen, samt i Eventor.

Startlistor

Publiceras i Eventor 19 april, på kvällen.

Terrängtyp

Skogsmark med ett antal mindre skogsvägar och stigar som i hög grad är
sammanhängande. Ett antal öppna och skogsbevuxna sankmarker finns
inom området. Området genomkorsas även av ett par större kraftledningar.
Kulturmark förekommer i liten omfattning.

Kupering

Svag till måttlig kupering. I huvudsak småkuperad terräng där det även
förekommer en del branter i vissa områden. Detaljrikedomen i kurvbilden
varierar från mycket detaljerad till mer normal.

Framkomlighet

God framkomlighet. Vegetationen består i huvudsak av barrskog av
varierande ålder. Områden med tät skog och hyggen förekommer i normal
omfattning och redovisas på kartan.

PM

Gällande PM publiceras kontinuerligt på Eventor. Slutligt PM publiceras på
tävlingsdagen. Du som tävlar ansvarar själv för att ta del av PM.

Varmdusch

Utomhus vid arenan.

Fältmåltid

Ingår i deltagaravgiften och serveras på arenan. Specialkost förbokas via
Eventor i samband med anmälan. Ledare och publik kan beställa fältmåltid
(pris 80 kr) via Eventor, senast 16 april.

Service

Servering finns på arenan.
Tävlingen kommer att kunna följas online via www.sm2017.se.
Studiebesökspaket bestående av besöksbricka och biljett för fältmåltid
beställs via Eventor senast 16 april. Se information på www.sm2017.se.

Logi

På www.sm2017.se finns förslag på logimöjligheter.

Träningspaket

Finns inför alla SM-distanser i Region Örebro län. Information och bokning
via www.sm2017.se.

Tävlingsregler

Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler kompletterad med denna
inbjudan samt tävlings-PM gäller.

Information

www.sm2017.se eller epost info.natt@sm2017.se

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare
Banläggare
Tävlingskontrollant
Bankontrollant
SOFT:s arrangörscoach
SM-ansvarig SOFT

Mats Nylin 070-685 99 94
Daniel Attås 076-847 37 55
Nina Hallor 073-800 51 86
Håkan Åberg 070-088 89 35
Johan Oskarsson 076-788 42 00
Bo Månsson 070-539 28 88
Tommy Eriksson 070-576 02 67

