PM
SM i stafettorientering
Söndagen 24 september 2017
Preliminärt PM 2017-09-23
Starttider och beräknade löptider
Klass

Starttid

Startnummer

Banlängder

Beräknad idealtid

H20

9:30

601-700

6,9 / 5,4 / 6,9 km

51 / 41 / 51 min

H21

9:40

201-300

9,7 / 8,4 / 9,7 km

62 / 55 / 62 min

D21

9:50

1-100

8,0 / 6,0 / 8,0 km

63 / 49 / 61 min

D20

10:00

401-500

5,2 / 3,9 / 5,2 km

47 / 34 / 47 min

Uttagskriterier

Alla som uppfyller kraven för deltagande i SM får delta i enlighet med
http://www.svenskorientering.se/tranatavla/SM/forutsattningarfordeltagare/

Startlistor

Startlistor presenteras i Eventor onsdag 20 september.

Slutgiltigt PM

Publiceras lördag 23 september ca. 15:00. Ev. kompletterande PM
publiceras på arenan under tävlingsdagen.

Samlingsplats/Arena

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

Klubbkuvert

Hämtas i informationstältet. Innehåller nummerlappar,
lagändringsblanketter och matbiljetter.

Stämplingssystem

Sportident. Egen bricka ska användas och SI-nummer uppges vid
anmälan. Ett mindre antal hyrbrickor finns tillgängliga för de som glömt eller
tappat sin SI-bricka.

Lagändring

Sker i Eventor senast kl. 20:00 lördag den 23 september. Lagändringar
under tävlingsdagen kan lämnas senast kl. 8:30 till sekretariatet mot en
avgift på 50 kr per lagändringsblankett. Avgiften faktureras klubben i
efterhand tillsammans med övriga kostnader.

Vindskydd

Får placeras på anvisade platser på arenan.

Uppvärmning /
Nedjogg

För förstasträckslöpare sker uppvärmning på arena- eller
parkeringsområdet. Löpare på senare sträckor hänvisas till
uppvärmningsområdet i anslutning till växlingsområdet. Nedjogg sker på
arena- eller parkeringsområdet.

Förbjudna områden

Respektera tomtmark och övriga områden på kartan markerade som
förbjudet område.

Tävlingsklädsel och
skor

Löparens klädsel kontrolleras i samband med insläpp till start- och
växlingsfålla. Om klädseln inte följer tävlingsreglerna måste detta ordnas
innan löparen släpps in. Spikskor är inte tillåtna, men skor med metalldubb
är tillåtna.

Start

Löparen ansvarar för att tömma sin SI-bricka vid ingången till startfållan.
Alla löpare måste vara på plats i startfållan senast 5 minuter före start. Följ
därefter startpersonalens anvisningar.

Kontroller

Är markerade med kontrollskärm, kodsiffra och minst 2 elektroniska
stämplingsenheter.

Karta

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

Kontrollbeskrivningar

Finns tryckta på tävlingskartan.

Terrängtyp

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

Kupering

Stark till mycket starkt kuperad terräng.

Framkomlighet

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

Varvning

Alla klasser har en varvning per sträcka i anslutning till arenan.

Vätska

Serveras i samband med varvning. Här finns även möjlighet för ledare att
langa vätska inom en anvisad langningszon. Ledarbricka krävs för tillträde
till langningszonen.

Växel

Inkommande löpare använder fålla skyltad VÄXLING, målstämplar och
lämnar därefter sin karta till funktionär. Löparen fortsätter till kartplank och
tar den karta som är märkt med lagets nummer och överlämnar denna till
nästa sträckas löpare. Efter växling sker utläsning av SI-brickan vid utgång
ur växlingsfållan.
Observera att du själv är ansvarig för att rätt karta tas vid växlingsplank.
Lag som drabbas av att annat lag tagit deras karta kontaktar funktionär vid
växling och erhåller en ny reservkarta. Laget får dock ingen
tidskompensation. Reservkartor finns förberedda och fås snarast.
Observera att enbart löpare får vistas i växlingsfållan. Tömning och check
av SI-pinne sker vid ingången till växlingsfållan.

GPS

GPS-enheter ska bäras av utvalda lag på tredjesträckan. Vilka lag som ska
bära GPS anges på en lista vid ingången till växlingsfållan där även
enheterna finns att hämta. Glöm inte att lämna tillbaka enheterna efter
målgång.

Målgång

Stämpling sker på mållinjen för första och andra sträckan. Vid målgång på
tredje sträckan avgörs först placeringsordningen av måldomare varefter
stämpling kan ske i målenheten.

Omstart

Växlingsfållan stänger 20 minuter efter att sista segrarlag gått i mål.
Omstart sker sedan för alla klasser ca: 10 minuter därefter.
Exakt tid meddelas av speaker.

Viltrapport

Lämnas snarast efter målgång på anvisad plats i anslutning till målet.

Maxtid

Målet stängs 150 minuter efter omstart.

Sjukvård

Finns på arenan. Kontrollvakter är utrustade med första förband.
Arrangemanget har också ett nödnummer: 070-542 96 61

Kartutlämning

Kartor lämnas ut klubbvis efter omstart har skett mot uppvisande av
kartbiljett.

Prisutdelning

Plaketter till de 10 främsta lagen i varje klass samt även hederspriser till de
3 främsta. Prisutdelningen planeras ske ca. 13:30.

Tävlingsregler

Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler kompletterade med detta
PM gäller.

Servering

Måltid ingår i deltagaravgiften och serveras på arenan från kl. 11:00.

Service vid arenan

Servering, kiosk, sportförsäljning, dusch och toaletter finns på eller i
anslutning till arenan.

Ledarpaket

Ledarbricka samt beställda måltidsbiljetter för ledare återfinns i
klubbkuvertet.

Studiebesök

Studiebesökspaket hämtas i informationstältet på arenan. Se separat
program i Eventor för studiebesöket.

Information

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

Huvudfunktionärer

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

Tävlingsjury

Anton Blomgren
Johan Persson
Lars Persson
Björn Alpberg
Christer Tapper
Bo Månsson
Tommy Eriksson

Sven-Åke Karlsson, IK Hakarpspojkarna
Per Ögren, Bergnäsets AIK
Lars Svantesson, PAN Kristianstad.

