INBJUDAN
Tisarträffen
Publiktävling SM

Medeldistans
Lördag 22 april 2017
Anmälan

Senast 16 april via Eventor. Bricknummer måste anges vid anmälan

Efteranmälan

Senast 19 april via Eventor.

Anmälningsavgift

160 kr. Ungdom tom 16 år 75 kr. Efteranmälan +50% Faktureras respektive
klubb i efterhand.

Arena

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

Karta

Skala 1:10 000. HD60 och äldre 1:7 500. Digitaltryck. Nyreviderad 2016 av
Lars-Åke Wall. Delvis använd på etapp 2, O-Ringen 2010.
Gammal karta finns på www.sm2017.se

Klassindelning

Enl SOFT:s rekommendationer.

Start

11.00-12.30. Fri starttid med minutsintervall. Avstånd till start 2200 m

Vakansplatser

Finns i varje ungdomsklass. Tillsätts på tävlingsdagen i tidsordning

Stämplingssystem

Sportident. SI-nummer anges vid anmälan. Anmälda utan bricknummer
tilldelas hyrbricka (30 kr)

Startlistor

Publiceras utan starttid på Eventor

Motionsklasser

I klasserna Öppen Motion kan man anmäla sig på tävlingsdagen. Avgift
130 kr resp 75 kr.

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 på slutet av banorna.

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.

Service

Servering, miniknat o barnpassning finns på arenan.

Boende

På www.sm2017.se finns förteckning över 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
Bankontrollant

Reinert Hallor 070-604 61 45
Lars-Åke Wall 070-558 16 83
Tomas Olausson 070-230 03 57

