INBJUDAN
SM i stafettorientering
Söndagen 24 september 2017

Hagaby GoIF Örebro inbjuder på uppdrag av Svenska Orienteringsförbundet till SM i stafettorientering
den 24 september 2017.
Klass
H21
D21
H20
D20

Prel. banlängd
10,0 / 8,5 /10,0 km
8,0 / 6,0 / 8,0 km
7,0 / 5,5 / 7,0 km
5,0 / 4,0 / 5,0 km

Beräknad segrartid
60 / 50 / 60 min
60 / 50 / 60 min
50 / 40 / 50 min
45 / 35 / 45 min

Uttagskriterier

För att få delta i SM måste du uppfylla kraven i SOFT:s tävlingsregler 3.4.5.

Anmälan

Senast måndagen den 11 september via Eventor. Alla anmälda lag får
starta, det finns inget rankingkrav för lagmedlemmar. Anmälan innebär ett
godkännande att arrangörerna får publicera löparens namn, bilder på
löparen och löparens GPS-spår från tävlingen i media och på internet.

Efteranmälan

Senast måndag den 18 september via Eventor.

Anmälningsavgift

1650 kr. Efteranmälan 2475 kr. Faktureras respektive klubb i efterhand.

Samlingsplats/Arena

Ånnaboda, Örebro kommun. Vägvisning från Garphyttan, 18 km väster
Örebro. GPS 59.336823, 14.942631
Parkering cirka 1 km från arena. P-avgift 20 kr

Avlysning

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

Karta

Skala 1:10 000. Digitaltryck
Nyritad 2016 av Olof Olofsson. Gammal karta finns på www.sm2017.se

Start

Första start tidigast kl. 09.00. Gemensam start klassvis.

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 ingång till startområdet och återlämnas vid mål efter målgång. Vilka
löpare som ska bära GPS anslås vid samlingsplatsen, samt i Eventor.

Startlistor

Publiceras i Eventor onsdag 20 september.

Terrängtyp

Skogsmark med inslag av l stigar och skogsbilvägar. Ett antal öppna och
skogsbevuxna sankmarker finns inom området. Många detaljerade
sluttningar.

Kupering

Stark till mycket starkt kuperad terräng.

Framkomlighet

God framkomlighet. Vegetationen består huvudsakligen av barrskog av
varierande ålder med mindre inslag av hyggen och grönområden.
Terrängen är delvis stenbunden och områden med löphindrande blåbärsris
och ljung förekommer.

PM

Gällande PM publiceras kontinuerligt på Eventor. 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 11 september.

Service

Servering finns på arenan.
Tävlingen kommer att kunna följas online via www.sm2017.se
Studiebesökspaket bestående av besöksbricka och biljett för
måltid beställs via Eventor senast 11 september. Mer information
angående studiebesöket kommer att finnas på Eventor.

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 samt tävlings-PM
gäller.

Information

www.sm2017.se eller e-post info.stafett@sm2017.se

Huvudfunktionärer

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

Anton Blomgren 073-846 00 09
Johan Persson 073-020 31 40
Lars Persson 070-558 00 18
Björn Alpberg
Utses av OF
Bo Månsson 070-539 28 88
Tommy Eriksson 070-576 02 67

