INBJUDAN
SM i sprintorientering
Fredag 2 – Söndag 4 juni 2017
Almby IK Örebro inbjuder på uppdrag av Svenska Orienteringsförbundet till SM i sprintorientering
den 2-4 juni 2017.

Viktiga datum
Tisdag 23 maj
Söndag 28 maj
Måndag 29 maj
Onsdag 31 maj
Torsdag 1 juni
Fredag 2 juni
Lördag 3 juni

Anmälan via Eventor.
Efteranmälan via Eventor.
Eventuella återbud/ändringar innan lottning via mail till
info.sprint@sm2017.se.
Startlistor och PM för kvaltävlingarna publiceras.
Eventuellt uppdaterat PM för kvaltävlingarna publiceras.
PM och startlista för individuell final publiceras.
PM och startlista till stafetten publiceras.

Program SM sprintdagarna
Torsdag 1 juni
Fredag 2 juni
Lördag 3 juni
Söndag 4 juni

Model Event på provkarta
Kvaltävlingar individuellt och stafett
Individuell final
Stafett final

Arenor
Kvaltävlingarna avgörs i Örebros södra stadsdelar och finalerna avgörs i centrala Örebro. Exakt
plats anges i PM.

Terrängbeskrivning
SM-sprinten 2017 genomförs i stadsmiljö, delvis i park.

Avlyst område
Karta för avlyst område och tider för avlysning. Se www.sm2017.se.
I enlighet med tävlingsregler från Svenska Orienteringsförbundet är angivet tävlingsområde ”avlyst”
från träning och tävling från dagens datum tom. den 4 juni 2017. Träning i området med karta eller
annan motsvarande utrustning för vägvalsträning är inte tillåten under någon tid fram till
tävlingsdagen. Avlysningen gäller alla personer som genom sin kunskap om området kan påverka
resultatet i mästerskapstävlingarna. Det innebär att den som inte är med i tävlingen inte heller får
träna i området om denne senare överför denna kunskap till någon av deltagarna i mästerskapet.
Det är dock tillåtet att vistas i och passera genom området på allmänna vägar och gångbanor utan
att karta eller motsvarande utrustning används.

Kartor
Ritade 2016-2017 av Mats Carlsvärd. Skala 1:4000, ekv. 2 meter.

Klasser kval och final – Individuellt
D21, H21, D20, H20, D18, H18

Klasser kval och final – Stafett
En gemensam klass (DH21) som genomförs över fyra sträckor, där det är obligatoriskt med damer
på sträckorna 1 och 4. Lagen kan även bestå av tre alternativt fyra damer.
Antal heat samt lag per heat anpassas efter antalet anmälda lag. Vid två kvalheat går 15 st lag/heat
vidare till final på placering. Därutöver de 10 bästa tiderna från de två kvalheaten. Kvaltävlingen avgörs
på samma bana för samtliga heat. Totalt 40 lag till final. Lagmedlemmar kan bytas från kval till final.
Endast löpare i finallagen erhåller priser i form av SM-plaketter och hederspriser.

Startgaranti gäller vilket innebär att alla lag får starta. Klubb har rätt att delta med flera lag. Inget
rankingkrav. Klubb kan med detta som grund lägga beslag på 1-3 av medaljplatserna.

Deltagaravgifter
Individuellt
Stafett
Efteranmälningar

750 kr
2 200 kr per lag.
+ 50%. Faktureras klubbvis i efterskott.

Rätt att delta
Alla löpare som uppfyller SOFT:s kriterier, d.v.s. är rankade och representerar en SOFT förening
och är svensk medborgare eller är utländsk medborgare folkbokförd i Sverige före den 1 januari vid
tävlingstillfällen under vårsäsongen (1/1 – 30/6) samt bor stadigvarande på̊ folkbokföringsadressen.
Deltagande utom tävlan är inte tillåten. Se övriga bestämmelser i TR 3.4.5. samt
www.svenskorientering.se om SM discipliner och uttagningskriterier.

Samlingsplats/karantän
Tider, koordinater och övriga villkor kommer att publiceras i PM.

Första start
Fredag 2 juni
Fredag 2 juni
Lördag 3 juni
Söndag 4 juni

12.00
18.00
15.00
10.00

individuellt kval första start
stafett kval första start
individuella finaler
stafett final

Stämplingssystem individuellt
SPORTident. Löpare som ej anmäler bricknummer tilldelas hyrbricka. Hyrbricka 60 kr/löpare i
individuell klass. Förlorad hyrbricka debiteras med 450 kr.

Stämplingssystem stafett
SPORTident Air+, SIAC-bricka tilldelas lagen genom arrangören. Förlorad bricka debiteras med 650
kr. Möjlighet att prova stämplingssystemet kommer också att finnas i karantänen.

Model Event
Torsdag 1 juni 18.00 - 19.00 erbjuds möjlighet till träning i Örebro City på delar av den karta som
användes under WRE-sprinten i Örebro juni 2016. Kartritare för såväl WRE-kartan som SM-kartorna är
Mats Carlsvärd. På kartan finns ett antal kontroller som användes under WRE-sprinten inritade.
Anmälan via Eventor, kostnad: 100 kr.

Service
Måltid för deltagare ingår efter individuellt kval samt båda finalerna, anmäl under tjänster i Eventor om
du önskar laktos-, glutenfri, vegan eller vegetarisk kost.
Ledarpaket, inklusive måltid, anmäls under tjänster i Eventor.
På arenan finns sportförsäljning och enklare marketenteri.

Boende
Hänvisning till våra samarbetspartners på www.sm2017.se.
Vid boende inom avlyst område, kontakta tävlingsledning innan ni bokar.

Vägvisning/ Parkeringar
Endast efter anvisningar i PM inför respektive tävling och på www.sm2017.se.

Information
Webb:
E-post:

www.sm2017.se
info.sprint@sm2017.se

Kontakter
Tävlingsledare
Bitr. tävlingsledare
Banläggare
Banläggare
SM ansvarig SOFT
SOFT arr coach
Tävlingskontrollant
Bankontrollant
Mediakontakt

Lasse Lundberg
Karl-Göran Wahlström
Christer Tapper
Martin Regborn
Tommy Eriksson
Göran Andersson
Håkan Lööf
Jonas Karlsson
Annica Kristoffersson

lasse.lundberg@telia.com
k-g.wahlstrom@telia.com
tapper.christer@gmail.com
martinregborn@hotmail.com
tommy.eriksson@orientering.se
goran.andersson.rf@gmail.com
hakan.loof51@gmail.com
jonas.epost@telia.com
kristoffersson.annica@gmail.com

Välkomna hälsar
Almby IK Orientering
Region Örebro län
Svenska Orienteringsförbundet

073-057 15 74
070-428 34 92
070-216 53 89
073-820 19 87
070-576 02 67
070-601 53 26

070-646 73 04

