Örebro City Sprint 2017
2 juni - 4 juni
Foto: Skogssport, SOFT

Publiktävlingar till SM i sprintorientering
Återigen hälsar vi alla hjärtligt välkomna till 4:e upplagan av Örebro City Sprint som i år även är
publiktävlingar till SM i sprintorientering.
Vi erbjuder liksom tidigare år spännande banor i park och stadsmiljö, denna gång på samma kartor
och i direkt anslutning till SM-tävlingarnas kval och finaler. Tävlingsprogrammet bjuder på två
individuella sprinttävlingar och en sprintstafett med fyra deltagare. Du väljer själv vilka tävlingar du vill
springa och publiktävlingarna startar direkt efter respektive SM-tävling och på samma karta som för
mästerskapen Det finns alltså möjlighet att jämföra sig med elitlöparna i både D21 och H21 på
individuell distans i form av klasserna Öppen 10 och Öppen 11.
Kom och upplev spännande Svenska mästerskap samt delta själv i utmanande tävlingar på nyritade
sprintkartor, välorganiserade arenor, stort utbud av försäljning och hög kvalitet på speakerservice.
Efter tävlingarna kan också alla deltagare besöka ett av Europas modernaste upplevelsebad Gustavsvik och få rabatt på entréavgiften, 100kr istället för 195. Varmt välkomna!

Program
Torsdag 1 juni
18.00-19.00

”Model-Event” på provkarta
(anmälan i Eventor)

Fredag 2 juni
12.00 16.00 18.00 -

SM-sprint kvaltävling individuellt
Publiktävling sprint
SM-sprint kvaltävling stafett kval

Lördag 3 juni
15.00 19.00 -

SM-sprint individuellt final
Publiktävling sprint

Söndag 4 juni
10.00
12.00

Sprint-SM stafett finaler
Publiktävling sprintstafett
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Tävlingsarenor

Tävlingarna avgörs på samma arenor som SM-tävlingarna.
Fredagens tävling avgörs i Örebros södra delar och lördagens och söndagens
tävlingar avgörs i centrala Örebro. Exakt plats kommer att anges i tävlings-PM.

Terräng

Traditionell sprintterräng i olika typer av stadsbebyggelse och parkmark. Ni
kommer att erbjudas många orienteringstekniska utmaningar i form av en del
innergårdar med intressanta vägval som kräver snabba beslut i hög fart.
Tävlingarna genomförs i stadsmiljö, delvis park

Kartor

Ritade enligt sprintnorm ISSOM
2007, svensk version 2010.
Ekvidistans: 2 meter.
Kartskala: 1:4 000.
Samma kartskala och
symbolstorlek används för alla
klasser.
Kartan ovan är ett utsnitt ur den
sprintkarta som användes vid WRE Örebro City Sprint 2016. Ritad av Mats
Carlsvärd som också ritat årets Sprint-SM kartor.

Parkering

Då samma arenor används vid SM-tävlingarna kommer anvisningar för
parkering att anslås först i tävlings-PM samt på www.sm2017.se.

Individuell Sprintorientering (fredag – lördag, 2-3 juni)
Klassindelning

Klass

Klass

Klass

D21

H21

ÖM1

D17-20

H17-20

ÖM5

D16

H16

ÖM7

D14

H14

ÖM10 (SM D21)

D12

H12

ÖM11 (SM H21)

D10

H10

D35

H35

D40

H40

D45

H45

D50

H50

D55

H55

D60

H60

D65

H65

D70

H70

D75

H75

D80

H80

U2 (Ungdom)

Anmälan

Anmälan till samtliga klasser i respektive
tävling via Eventor senast fredag den 26 maj
klockan 23.59. Man kan även anmäla sig till
Öppna motionsklasser för att säkerställa att
karta finns.

Anmälningsavgift

Vuxna: 160 kr. Ungdom t o m 16 år: 75 kr. Svenska klubbar faktureras i
efterhand.
Anmälda utan bricknummer tilldelas hyrbricka (60kr). Borttappad hyrbricka
debiteras med 450kr.

Registration fee

Foreign runners needs to pay registration fee before the race. Credit cards are
accepted on the arena or pay in advance using bank transfer.
Payment recipient : ALMBY IK (BIC Code): NDEASESS,
(IBAN): SE57 9500 0099 6026 0659 7827

Efteranmälan

Via Eventor senast onsdag den 31 maj klockan 23.59 mot 50 % förhöjd avgift.

Vakansplatser

5 vakansplatser lottas in i varje ungdomsklass. Vakanser tillsätts på respektive
tävlingsdag fram till och med en timma innan första start.
Tilldelning av vakansplatser sker kronologiskt.

Motionsklasser

I klasserna Öppen Motion kan man anmäla sig på tävlingsdagen, s.k.
”direktanmälan”.

Tävlings-PM

PM för individuell sprinttävling fredag den 2 juni publiceras på Eventor onsdag
den 31 maj. Eventuellt uppdaterat PM publiceras torsdag den 1 juni.
PM för individuell sprinttävling lördag den 3 juni publiceras på Eventor fredag
den 2 juni.

Start

Preliminär första ordinarie start på fredag den 2 juni är klockan 16.00.
Efteranmälda startar först i respektive klass. Klasserna Öppen Motion har fri
starttid.
Preliminär första ordinarie start på lördag den 3 juni är klockan 19.00.
Efteranmälda startar först i respektive klass. Klasserna Öppen Motion har fri
starttid.
Samma startplats används för både publiktävlingarna som för SM-tävlingarna.
Avstånd till respektive start kommer därför först att anges i tävlings PM.

Stämplingssystem

SPORTident. Alla typer av löparbrickor kan användas,
SI-Card 5, 6, 8, 9, 10, 11.

Startlistor/
Resultat/
”Online”

Anmälan till respektive tävling medför publicering av deltagande och resultat
på Internet. Resultat och sträcktider publiceras även på Eventor och WinSplits
”Online” direkt efter tävlingarna. Tävlingens kartor dessutom kommer att
göras tillgängliga på GPS-tjänsten Livelox omedelbart efter tävlingen.

Mixsprintstafett
Sprintstafett (söndag 4 juni)
Tävla i sprintstafett omedelbart efter att SM-Sprintstafetten avgjorts. Tävlingen avgörs över fyra
sträckor med valfri könsfördelning.
De klasser som erbjuds är Öppen klass respektive Ungdomsklass tom 16 år. Kombinationslag är
tillåtna, dvs. löpare från olika föreningar kan vara med i samma lag.

Anmälan

Anmälan till samtliga klasser i respektive tävling via Eventor
senast fredag den 26 maj klockan 23.59.

Efteranmälan

Via Eventor senast onsdag den 31 maj klockan 23.59 mot 50 % förhöjd avgift.

Löparpool

För de som vill springa sprintstafetten men som inte har ett fullt lag – eller den
som har anmält lag men som saknar löpare kommer en löparpool att finnas vid
tävlingskansliet. Anmälan till löparpool kan också ske på e-postadress:
info.sprint@sm2017.se

Klassindelning

Anmälningsavgift

KLASS

BESKRIVNING

ÅLDER

ÖVRIGT

UNGDOM

I laget skall ingå deltagare av
båda kön – men valfri
fördelning, dvs. det får finnas
fler pojkar/flickor i laget.

Till och med
16 år

Kombinationslag är tillåtet,
dvs. löpare från olika
föreningar kan vara med i
samma lag.
Banlängd:
kort-lång-lång-kort

ÖPPEN

Valfri lagsammansättning när
det gäller kön och ålder

Öppen för alla
åldersklasser

Kombinationslag är tillåtet

Vuxna: 160 kr. Ungdom t o m 16 år: 75 kr. Svenska klubbar faktureras i
efterhand.

Avlysning av
tävlingsområdet

Med anledning av att samma tävlingsområde används för både Örebro City
Sprint och SM Sprint 2017 så gäller samma avlysning av tävlingsområdet som
för SM-tävlingarna och formuleringen som är fastställd är enligt följande:
I enlighet med tävlingsregler från Svenska Orienteringsförbundet är angivet
tävlingsområde ”avlyst” från träning och tävling 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.
Webblänk till avlysning]

Foto: Skogssport, Svenska Orienteringsförbundet

Övrig information
Webb

www.sm2017.se

E-post

info.sprint@sm2017.se

Kontakter till huvudfunktionärer
Tävlingsledare

Lasse Lundberg

073-057 15 74

lasse.lundberg@telia.com

Bitr.
tävlingsledare

Karl-Göran Wahlström

070-428 34 92

k-g.wahlstrom@telia.com

Banläggare

Mats Carlsvärd

072-249 26 02

mats.carlsvard@gmail.com

Tävlingskontrollant

Håkan Lööf

Bankontrollant

Jonas Karlsson

073-844 20 70

jonas.epost@telia.com

Mediakontakt

Annica Kristoffersson

070-646 73 04

kristoffersson.annica@gmail.com

hakan.loof51@gmail.com

Boende (hotell)

Specialpriser för boende under SM-tävlingarna finns för flera hotell i Örebro.
Mer information kring möjliga boendealternativ, priser och hur dessa bokas
finns på www.sm2017.se/logi

Boende
(camping)

För stuglogi och camping i Örebro hänvisas till Gustavsviks Camping och
upplevelsebad. www.gustavsvik.se

Välkomna önskar
Almby IK Orientering
Region Örebro län
Svenska Orienteringsförbundet

