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Swedish
League

Swedish League-final med
Jubileumstävling för VM 50 år

Linköpings OK hälsar löpare och publik välkomna till Swedish League-final och publiktävling i klassisk orienteringsterräng. Swedish League klasserna har förkortad långdistans medan övriga klasser har långdistans.
Arena

Disponentens kurva, se arenaskissen i separat dokument.

Samlingsplats/parkering

Viresjö såg. Vägvisning (skärm och skylt) från väg 134
Åtvidaberg-Kisa, ca 10 km sydväst om Åtvidaberg.
OBS: Från samlingsplats/parkering gäller obligatorisk
bussning för samtliga deltagare/publik till arenan. Restid
ca 15 min. Gångavstånd från parkering till busshållplats
max 300 m och från busshållplats till Arenan 200 m. Bussar går i skytteltrafik under hela tävlingsdagen från kl.
08.30 till kl. 15.30.
Bagage tas med in i bussen. Parkerings- och bussavgift
ingår i startavgiften.
Verksamheten vid sågverket är igång under söndagen.
Respektera avstängda/förbjudna ytor.
Klubbar som anländer med stor buss skall föranmäla detta
till: magnus.sahlman@gmail.com senast 15 april 2018.
Det är inte tillåtet att parkera eller ställa upp
husvagn, husbil eller bil i anslutning till väg 134
den 21-22 april.

Klasser Swedish League

D21E, H21E

D20E, H20E

D18E, H18E

Idealtider

75-80 min

60-65 min

50-55 min

Klasser Jubileumstävling

Sedvanlig klassindelning: DH10-85, inskolning, U1, U2, Ö19. Strukna klasser och sammanslagna klasser anges i slutligt
PM som anslås på arenan.

Banlängder

Banlängder och segrartid enligt SOFT:s tävlingsregler.

Start

Start 1 och Start 2. Båda starterna ligger i anslutning till varandra. Avstånd till startplats ca 1700 meter genom obanad
terräng för samtliga klasser. Följ orange-vit snitsel och observera delning efter ca 1600 meter. Ta mycket god tid på er!
Start 2: DH10, DH12K, U1, U2, Ö1, Inskolning, H80, H85,
D70, D75, D80, D85
Start 1: Swedish League + övriga klasser
Första ordinarie start 10.00. Valfri starttid för öppna klasser,
U1, U2 och inskolning från 10.00 till 12.30.
Övriga klasser i jubileumstävlingen har lottad starttid med
första ordinarie start från kl 10.00. Efteranmälda kan starta
före.
Alla ungdomar t.o.m. 16 år får ta kartan en minut före start.
Övriga deltagare får ta kartan i startögonblicket.
Öppna klasser, U-klasser och inskolning ska startstämpla.

Jaktstart

Swedish League-klasser har jaktstart enligt följande schema:
D18: jaktstart från kl. 11.00, masstart 11.17
H18: jaktstart från kl. 11.05, masstart 11.22
D20: jaktstart från kl. 11.30, masstart 11.47
H20: jaktstart från kl. 11.35, masstart 11.52
D21: jaktstart från kl. 12.00, masstart 12.17
H21: jaktstart från kl. 12.05, masstart 12.22
Startlista för Swedish League meddelas 21 april via Eventor.
Följande gäller beträffande jaktstarten:
-

Finalen består av en jaktstart som baseras på uppnådda resultat tidigare i ligan.

-

Varje poäng motsvarar en sekund i finalen.

-

Alla som vill får delta i finalen, d.v.s. poäng behöver inte
ha uppnåtts, eller deltagande behöver inte ha skett, på
tidigare deltävlingar.

-

Löpare som inte erhållit poäng i ligan går ut i en
masstart efter övriga exakt 17 minuter efter ledaren.
Dessa gör upp om placeringar med övriga
startfältet som går ut före.

Återbud

Återbud i Swedish League klasserna lämnas fram till 201804-21 kl 21.00 på mail joakim@lok.se därefter på SMS:
+46 768 836162

Stämplingssystem

Sportident. Kontrollera bricknumret mot startlistan. Sportidentbricka kan hyras för 30 kr. Förlust av hyrd sportidentbricka kommer att faktureras klubben med 600 kr. Töm och
check sker på väg till start.

Karantän

Eftersom vi vill kunna sända GPS-trackingen för hela finalen
i Swedish League 2018 live har vi valt att införa en enklare
karantän även för denna förkortade långdistanstävling.
Löpare i Swedish League klasser (elitklasser) måste därför
ha lämnat arenaområdet och ha checkat in till karantän senast
kl 11.00. Karantänområdet är utomhus och beläget på väg till
starten, avstånd ca 300 m, följ startsnitsel till karantänskylt.
Incheckning till karantän sker genom stämpling i SI-enhet vid
karantänentrén. Löparen får därefter inte återvända till arenan, men är fri att fortsätta mot starten. Vätska och toaletter
finns i anslutning till karantänen. Det är tillåtet att ta med en
väska in i karantän som sedan kan hämtas efter målgång. Det
är förbjudet för löpare i elitklasserna att innan start på något
sätt ta del av informationen från GPS-trackingen.
Kontrollerna består av en sedvanlig orienteringsskärm med en
eller två SI-enheter med kodsiffra på SI-enheten och i vissa
fall även på ställningen.

Nummerlappar

Självservering i karantänen på väg till start för Swedish
League. Säkerhetsnålar finns i anslutning till nummerlapparna.

GPS-tracking

GPS-västar och enheter tilldelas de angivna löparna när
de anländer till karantänen som ligger på väg till starten.
Förteckning över vilka löpare som skall bära GPS finns anslaget på arenan och i Eventor. Listan bestäms efter natt-SM.
Utrustningen ska återlämnas direkt efter målgång.

Anmälningsavgift

Svenska klubbar faktureras i efterhand. Utländska klubbar
som inte betalt i förväg måste betala startavgiften vid tävlingsexpeditionen innan start. Betalning sker i så fall kontant i
svenska kronor med jämna pengar. Om betalning skett så att
den inte kommit fram till oss senast under fredagen 20 april
så behöver bevis för att betalning skett visas upp

Öppna banor

Öppna banor samt U-klasser och inskolningsklass finns
för direktanmälan på arenan kl. 09.30-11.30 tävlingsdagen med fri start kl 10.00-12.30. Anmälningsavgiften
för löpare som fyller upp till och med 16 år under
året är 95 kr medan den för övriga är 180 kr.

Vakansplatser

I klasserna DH10-16 finns det fem vakansplatser och i
DH12-16 Kort tre vakansplatser i vardera klass där man på
tävlingsdagen kan anmäla sig till efteranmälningsavgift.

Skuggning

Skuggning tillåten i U1, U2, inskolning och öppna klasser.
Skuggkartor finns i U-klasser & inskolning, men ej i öppna
klasser. Den som skuggat får senare inte delta i ungdomsklass
eller rankingmeriterande klass.

Överdragskläder

Överdragskläder kan lämnas vid starten och transporteras till
arenan av arrangören.

Vätska

Vatten finns för Swedish League-löpare i karantänen på väg
till start. Vätskekontroller med vatten och sportdryck (Isostar
Lemon) är markerade på kartan.

Maxtid

2,5 timmar.

Målgång

Observera att Swedish League-löpare har egen målfålla; välj
rätt. För Swedish League gäller mållinjen som målgång
och målstämpling sker efter mållinjen i den ordning man
kommit i mål. Måldomaren avgör ordningsföljden vid oklar
ordningsföljd. Om två eller flera tävlande passerar mållinjen
så tätt att måldomaren inte kunnat avgöra ordningsföljden får
de samma placering i resultatlistan. Efter målgång ska GPSväst och GPS-enhet lämnas till målfunktionär.
För övriga klasser gäller målstämplingen.

Löpare som bryter

De löpare som utgått eller på annat sätt inte passerat mål
och avläsning måste gå till sekretariatet och stämpla ut.

Karta

Söderö Norra. Offsettryck för klasser med skala 1:15.000 och
1:10.000. Digitalutskrift för klasser med skala 1:7 500.
Skala 1:15 000 för DH16-21, skala 1:7 500 för DH60- och
Öppen 7 medan övriga klasser har 1:10 000. Ekvidistans 5 m.
Ritad 2016–2018 av Thomas Persson, TP Kartan. Kartnorm
ISOM 2000. Banpåtryck och meridianer enligt ISOM 2017.

Kontrolldefinitioner

Kontrolldefinitioner finns lösa samt tryckta på kartan för
samtliga klasser. Det kan vara tätt mellan kontrollerna så var
noga med att kontrollera kodsiffran.

Terrängbeskrivning

Topografi: Tävlingsområdet präglas av vildmarksterräng med
måttlig till stark kupering. Både stora och små höjdpartier
förekommer och höjdskillnaderna kan ibland vara upp
mot 70 meter. Ett antal större sankmarker och skogsgölar bryter av den annars sönderskurna och intensiva
kurvbilden.

Framkomlighet: Vissa inslag av skogsbilvägar finns men området har inga sammanhängande stignät. Skogen domineras
av välvuxen tall med god till mycket god framkomlighet.
Endast två större kalhyggen förekommer. Bitvis kan framkomligheten försämras av stenbunden terräng då såväl ytstenig och storblockig mark förekommer. Inslag av hällmark
påverkar löpbarheten positivt i kartans centrala delar. Däremot kan områden med mycket detaljrik terräng tvinga löparen
att sänka tempot.
Sikten är oftast vidsträckt i den öppna tallskogen. Men områden med mer urskogskaraktär kan snabbt begränsa siktfältet
liksom några enstaka partier med ungskog.
Den sena snösmältningen har gjort markerna blötare än normalt.
OBS Det är absolut förbjudet och förenat med livsfara att
springa på isbelagda oframkomliga sankmarker och sjöar.
En otydlig stig som berör ungdomsbanorna är vitsnitslad.
Avlysning

Tävlingsområdet är sedan april 2017 avlyst för all träningsoch tävlingsverksamhet tills dess att tävlingen är avgjord. Se
länk i Eventor samt LOK:s hemsida www.lok.se.

Viltrapport

Viltrapport lämnas i anslutning till målet.

Prisutdelning

Totalpriser delas ut i Swedish League-klasserna.
Priser i ungdoms-, inskolnings- och U-klasser. Pris till segrarna i HD 18 – 85 samt lottade priser i öppna klasser enl. anslag
på resultattavlan. Tidpunkt för prisutdelningar meddelas av
speaker. Ej uthämtade priser tillfaller arrangören.

Sportförsäljning

Löpex Sport finns på plats.

Servering

Sedvanlig marka samt försäljning av streetfood med vegetarisk, laktosfri och glutenfria alternativ. Gärna kontant betalning då swish eller kortbetalning ej kan garanteras pga svag
mobiltäckning i området.

Dusch/omklädning

Omklädning/varmdusch i anslutning till arenan.

Första hjälpen

Första hjälpen finns i anslutning till arenan och i anslutning
till vätskan. Nödnummer 0722-103534.

Toaletter

Toaletter finns vid arenan, karantänen samt på väg till
start.

Barnpassning

Finns i anslutning till arenan.

Miniknat

Miniknat arrangeras i anslutning till arenan med fri start kl
10.00-12.00. Avgift SEK 20:- per deltagare. I avgiften ingår
ett pris som varje deltagare får vid målgång.

Mobiltäckning

Mobiltäckningen i området är mycket begränsad oavsett operatör. Betalning via Swish eller kort kan därför inte med
säkerhet erbjudas. Ta med kontanter för säkerhets skull.

Logi

Uppställning av husbilar/husvagnar utmed väg 134 är ej
tillåten utan erbjuds vid Botorp ca 1 km från parkering/
samlingsplatsen från och med 20 april. Anmälan till pelle.
torparn@telia.com senast 15 april 2018.

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler inklusive regler för Swedish League
samt detta PM.

Tävlingsjury

My Rönnols, Stockholm
Carina Sandberg, Dalarna
Anita Wehlin, Östergötland

Tävlingsorganisation
Tävlingsledare
Bitr. tävlingsledare
Pressansvarig
Tävlingskontrollant
Tävlingsansvarig SL/SOFT
Banläggare
Kartkontrollant
Bankontrollant

Thomas Stenström +46 734 181032
ptv.stenstrom@gmail.com
Pär Eriksson +46 703 283176
per.eriksson@atvidaberg.se
Jonas Lundgren +46 738 043866
jonas.m.lundgren@gmail.com
Björn Karlsson +46 702 040204
bjorn.f.l.karlsson@telia.com
Tommy Eriksson +46 705 760267
tommy.eriksson@orientering.se
Per Carlborg, Peter Eriksson,
Markus Henriksson, Erik Martinsson.
Kent-Åke Olsson
Thomas Persson

Linköpings OK önskar Er varmt
välkomna till en unik tävling
i riktig världsmästarterräng!

