INBJUDAN
SM i långdistansorientering
16-17 september 2017
KFUM Örebro Orientering inbjuder på uppdrag av Svenska Orienteringsförbundet till SM i
långdistansorientering den 16-17 september 2017.
Preliminära banlängder:
Klass
H21

Banlängd kval
9,0 km

Banlängd A-final
14,5 km

Banlängd B-final
10,0 km

Banlängd C-X-final osv.
8,0 km

D21

7,0 km

11,0 km

8,0 km

7,0 km

H20

7,5 km

10,5 km

8,0 km

7,0 km

D20

6,0 km

8,5 km

6,5 km

6,0 km

H18

6,5 km

8,5 km

6,5 km

6,0 km

D18

5,0 km

6,5 km

5,5 km

5,0 km

Segrartider enligt Svenska orienteringsförbundets anvisningar:
Klass
H21
D21
H20
D20
H18
D18

Segrartid kval
60 min
60 min
50 min
50 min
45 min
45 min

Segrartid A-final
90-95 min
90-95 min
70-75 min
70-75 min
55-60 min
55-60 min

Förutsättningar för
SM-deltagare

För att få delta i SM måste du uppfylla kraven i SOFT:s tävlingsregler 3.4.5.
Antalet heat och personer per heat anpassas efter antalet anmälda. Tävlingen
genomförs med kvaltävling på lördagen och finaler på söndagen. Notera att
rankingavgift skall vara betald vid anmälan.

Anmälan

Senast söndagen den 3 september via Eventor.

Efteranmälan

Senast söndagen den 10 september via Eventor.

Anmälningsavgift

850 kr. Efteranmälan 1275 kr. Faktureras respektive klubb i efterhand.

Samlingsplats
(Arena och karantän)

Klockhammar, ca 20 km NV om Örebro. GPS 59.382366, 15.030218
Vägvisning från länsväg 744 i Närkes Kil.

Parkering publik

Max 500 m från arenan. Avgift 20 kr.

Parkering SM-löpare

Max 1000 m från karantän. SM-löpare och ledare som följer med löpare, får inte
besöka arenan innan start.
Ankomst med stor buss ska föranmälas senast 10 september till Jenny
Johansson, 070-238 73 73.

Karantän

Sista tid för incheckning i karantän publiceras i PM. Avstånd från karantän till arenan
är max 1000 m.
Teknik som innebär att tävlingen kan följas online eller att information kan inhämtas
från onlinesändningen är inte tillåten i karantän.
Viss sportförsäljning och enkel servering finns.

Avlysning

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

Start

Kval: Första start kl 10:00.
Final: Första start A-final kl 10:00, första start B-X-finaler kl 8:30

Stämplingssystem

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

GPS

Ett antal löpare i A-finalen ska bära GPS-enhet under tävlingen.

Lottnings- och
seedningskriterier

Enligt Svenska Orienteringsförbundets anvisningar
http://www.svenskorientering.se/tranatavla/SM/heatindelningseedninglottningochlags
amman-sattning/

Startlistor

Kval: Publiceras i Eventor 14 september, på kvällen.
Final: Publiceras i Eventor 16 september, på kvällen.

Återbud

Eventuella återbud lämnas t.o.m. 15 september via e-post: ejstart@sm2017.se
Återbud på tävlingsdagen (kval och final) lämnas via sms till 072-202 10 23.

Karta

Kval:
Skala 1:15 000. Offsettryck
Nyritad 2016 av Erik Sundberg.
Final:
Skala 1:15 000. Offsettryck
Västra delen ritad 2002-2005 av Rolf Pettersson och reviderad 2016 av C-G
Garpenlund. Östra delen nyritad 2016 av C-G Garpenlund.
Gamla kartor finns på www.sm2017.se

Terrängtyp

Kval: Skogsmark med ett glest sammanhängande stignät och ett fåtal skogsbilvägar.
Kulturmark i ringa omfattning. Områden med mycket hög detaljrikedom förekommer.
Final: Skogsmark med ett glest sammanhängande stignät och ett fåtal skogsbilvägar.
I området finns ett antal mindre sjöar. Kulturmark förekommer ej. Områden med
mycket hög detaljrikedom förekommer.

Kupering

Kval: Stark till mycket stark kupering. 190 m höjdskillnad från banornas lägsta till
högsta punkt.
Final: Stark till mycket stark kupering. 180 m höjdskillnad från banornas lägsta till
högsta punkt.

Framkomlighet

Kval: Mestadels god framkomlighet. Vegetationen består i huvudsak av barrskog av
varierande ålder. Undervegetation i form av blåbärsris, gräs och ljung, där framför allt
ljungen kan påverka farten i vissa områden.
Mindre områden med toppbrott och kullfallna träd finns i området som begränsar
framkomligheten.
Final: Varierande från god till begränsad framkomlighet. Vegetationen består i
huvudsak av barrskog av varierande ålder. Områden med tät skog och uppväxande
hyggen förekommer. Stenbundna partier i vissa slutningar. Undervegetation i form av
blåbärsris, gräs och ljung, där framför allt ljungen kan påverka farten i vissa områden.
Ett flertal områden med toppbrott och kullfallna träd finns i området som begränsar
framkomligheten.

PM

Preliminärt PM publiceras 9 september på Eventor. PM uppdateras
vid behov och slutligt PM publiceras på tävlingsdagen. Tävlande
ansvarar själv för att ta del av PM.

Varmdusch

Utomhus i anslutning till arenan.

Måltid

Ingår i deltagaravgiften och serveras i anslutning till arenan.
Specialkost förbokas via Eventor i samband med anmälan. Ledare
och publik kan beställa måltid via Eventor, senast 3 september.

Service

Servering finns på arenan.
Tävlingen kommer att kunna följas online via www.sm2017.se.

Löpex Sport har försäljning på arenan.
Publiktävling

I samband med SM Lång, på samma arena, bjuder KFUM Örebro
Orientering in till publiktävlingar i medeldistans (lördag) och
långdistans (söndag). Se separat inbjudan i Eventor.

Studiebesökspaket

Studiebesökspaket bestående av besöksbricka och biljett för måltid beställs via
Eventor senast 3 september. Se information på www.sm2017.se

Pressackreditering

För pressackreditering se hemsidan www.sm2017.se

Logi

På www.sm2017.se finns förslag på logimöjligheter.
Uppställning av husbil/husvagn erbjuds vid Hallskogsvallen, Närkes Kil. Avgift
150 kr (fredag-söndag).

Träningspaket

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

Tävlingsregler

Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler samt tävlings-PM gäller.

Information

www.sm2017.se eller e-post jenny.johansson@sm2017.se alt.
christina.langh@sm2017.se

Huvudfunktionärer

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

Christina Långh 072-141 11 90
Jenny Johansson 070-238 73 73
Albin Arlebo 070-104 63 05
Erik Harlén 070-993 15 90
Torun Pahlm 070-293 62 14
Magnus Bern 070-215 65 91
Henrik Skoglund 073-255 84 80
Tommy Eriksson 070-576 02 67

