Prel PM
SM i Medeldistans
Final Lördag 23 september 2017
Tävlingsregler

Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler kompletterad med
detta PM gäller.

Samlingsplats för
tävlande (karantän)
A-finaler

Norra Nyckelhult ca 10 km söder om Hallsberg. Vägvisning från
riksväg 50, avfart Lerbäcks kyrka. Vägarbete pågår med
trafikomläggning. GPS koordinater: Sweref99TM 6535838 502601.
Därefter ca 15 min grusväg. Karantän öppnar 8.30.
Alla tävlande skall vara på samlingsplatsen och ha kvitterat ut sina
deltagarkuvert senast 20 min efter första start i klassen, de som inte
gjort detta nekas start.
Parkering vid karantän enligt vägvisning. Tävlande och ledare får inte
besöka arenan innan ankomst till samlingsplatsen.
Tävlande som utan tillstånd lämnar samlingsplatsen för att ta sig till
annan plats än förstarten kommer också att nekas start.
Teknik som innebär att man kan följa tävlingen online eller inhämta
information från onlinesändningen är inte tillåten i karantänen.
Enkel servering och sportförsäljning (Löpex sport) finns vid
karantänen.

Tävlingsarena

Nyckelhult. Vägvisning från riksväg 50, avfart Lerbäcks kyrka. Ca 600
m gångväg från parkering till arena. P-avg 20:Mobiltäckning och swish på arenan är begränsad. Wifi kommer inte
att finnas på arenan.

Återbud

Meddelas på e-post info.medel@sm2017.se

Deltagarkuvert
A-final

Utdelas på samlingsplatsen och innehåller nummerlapp och
bagagetagg.

GPS

25 löpare i resp. HD21 skall bära en GPS-enhet under tävlingen.
Dessa enheter lämnas ut vid förstarten och skall återlämnas vid målet
efter målgång. Förteckning över vilka löpare som skall bära GPS
anslås vid samlingsplatsen, arenan samt på Eventor. GPS-västen
erhålls för aktuella löpare vid utdelandet av deltagarkuvert.

Toaletter

Toalett finns vid karantän och förstart. För B-F finaler på arenan och
längs snitseln till start.

Bagage
A-final

Märkes med bagagetagg och lämnas på anvisad plats. Bagaget
transporteras till duschen för utlämning. Återfås mot uppvisande av
nummerlapp.

Förstart
A-final

Avstånd till förstart är 1000 m orange-vit snitsel, terräng o stig.
Löpare lämnar karantän till förstart vid valfri tid. Från förstart är det
250 m till start.

Upprop vid förstart sker 8 min före start. Tömning av SI-bricka sker
direkt på väg till förstart efter karantän.
Vid förstart sker klädselkontroll, kontroll av SI-bricka samt utdelning
av GPS-enheter. Överdragskläder transporteras tillbaka till duschen
Tidstart A-final

Första start 10.00. Avprickning sker 3 min före start.

Start B-F finaler

Från arenan orange-vit snitsel 1400 m. Första start 08:30.

Sen start

SOFT:s tävlingsregler tillämpas. Kontakta startpersonal vid missad
”Gå fram tid”.

Vätska

Ingen vätska på banan, vatten finns vid förstarten och efter målgång.

A-final
B-F final
Klasser Första start Nummerlapp Banlängd Första starttid Nummerlapp
D18
10.00
201-240
3 180 m
8.30
701H18
10.00
251-290
3 940 m
8.30
801D20
11.30
101-140
3 440 m
8.30
601H20
11.30
151-192
4 140 m
8.30
641D21
13.00
1-40
4 850 m
8.30
301H21
13.00
51-92
6 230 m
8.30
401Banlängder i B-F finaler är något kortare, se startlistan.
Stämplingssystem

Sportident. Egen bricka ska användas. Ett mindre antal brickor för
den som glömt eller tappat sin bricka finns att hyra vid
samlingsplatsen.

Startlistor

Publiceras i Eventor under kvällen efter kvalet. Finns vid
samlingsplatsen, på arenan och förstarten.

Nummerlappar

Ska bäras ovikta och väl synliga på bröstet. B-F-finallöparna tar
sina nummerlappar (självservering) vid starten.

Kontroller

Markerade med skärm, kodsiffra och två elektroniska
stämpelenheter.

Karta
Kontrollbeskrivning

Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m. Rekognoserad 2016 - 2017 av Ove
Nilsson. Digitaltryck. Lokala tecken: o är kolbotten.
Kontrollbeskrivningen är tryckt på kartan. Lös kontrollbeskrivning
erhålls vid starten. Max storlek 52x160 mm.

Kartbyte/Varvning

H21 och D21 har kartbyte vid varvning på arenan.

Förbjudna områden

Respektera tomtmark och övriga på kartan markerade förbjudna
områden.

Terrängtyp

Skogsmark med ett fåtal stigar. Ett antal öppna och skogsbevuxna
sankmarker finns inom området. Kulturmark förekommer på slutet
av banorna.

Kupering

Svag till måttlig kupering. I huvudsak småkuperad terräng.
Detaljrikedomen i kurvbilden varierar från mycket detaljerad till mer
normal.

Framkomlighet

God framkomlighet. Vegetationen består i huvudsak av barrskog i
varierande ålder. Områden med tät skog och hyggen förekommer i
liten omfattning och redovisas på kartan. Det finns vissa partier med
stenbunden mark

Sjukvård

Finns på arenan. Kontrollvakter är även utrustade med första
förband.

Kartinsamling

Efter målgång lämnas kartan i klubbpåse. Kartan återlämnas
klubbvis vid tid som speakern meddelar.

Nedjoggning

Får endast ske på arenan och på duschgärdet.

Varmdusch

Utomhus, NO om arenan.

Måltid

Måltid ingår i deltagaravgiften och serveras på arenan mellan 11.00
och 16.00. Maten består av kryddig couscous med grönsaker och
falafel/järpar. Specialkost enl. förbokning via Eventor i samband
med anmälan.

Service

Servering finns på arenan. Sportförsäljning. OBS Dålig
mobiltäckning.

Liverapportering

Hemsidan www.sm2017.se. GPS-sändning på två skärmar på
arenan.

Vindskydd

Vindskydd kan sättas upp på anvisad plats i anslutning till målfållan.

Prisutdelning

Plaketter till de 10 första, samt hederspriser till 6 första i resp. klass.
Utdelas på arenan när klasserna är klara.
Start ca 15.10.

Information

www.sm2017.se eller epost info.medel@sm2017.se

Huvudfunktionärer

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

Tävlingsjury

Roland Nilsson, sammankallande utan rösträtt
Sven-Åke Karlsson, IK Hakarpspojkarna
Agneta Hallberg-Hansson, Jönköpings OK
Frans Wickbom, I19 IF.

Mats Nylin 070-685 99 94
Reinert Hallor 070-604 61 45
Jan Sjödin 070-580 76 02
Jonas Karlsson 073-844 20 70
Johan Oskarsson 076-788 42 00
Roland Nilsson 070-960 34 79
Tommy Eriksson 070-576 02 67

