PM
SM i nattorientering
och deltävling 1 i Swedish League
fredag 29 mars 2019
Ändringar från preliminärt PM markerat med röd text.
Banlängder och nummerlappar:
Klass
D21
H21
D20
H20
D18
H18

Banlängd
10 600 m
13 100 m
7 400 m
10 300 m
5 900 m
7 900 m

Återbud
Arena

Samlingsplats
löpare, karantän

Rättvis orientering

Beräknad segrartid
75
75
60
60
45
48

Nummerlappar
1-70
101-270
301-355
401-475
501-580
601-720

Lämnas senast kl 19.00 på tävlingsdagen till Anders Nilsson 0730-436644
Utomhus på Hörja IP, ”Villevallen”.
GPS WGS84: 56.20898, 13.610881
Vägvisning från Rv 24 i Hörja.
Avstånd från parkering ca 400 m. Kan bli längre vid olämplig väderlek. Meddelas i
så fall via Eventor.
Finja skola ca 6 km väster om Hässleholm. Vägvisning från
Helsingborgsvägen/gamla väg 21 i Finja.
GPS WGS84: 56.16853, 13.688506
Registrering av löpare öppnar 18.30 och stänger 20.30. Vid registrering erhålls
nummerlapp, märkning bagage, påse till överdrag och ev GPS-väst. Löpare som ej
registrerat sig senast 20.30 äger ej rätt att delta.
Tävlande som efter 20.30 utan tillstånd lämnar samlingsplatsen för att på annat sätt
än med buss ta sig till förstart 1 eller annan plats kommer också att nekas start.
Tävlande och ledare som följer med tävlande, får inte besöka arenan innan start.
Inga utomhusskor får användas inomhus.
Teknik som innebär att man kan följa tävlingen online eller inhämta information
från onlinesändning får inte användas på samlingsplats (karantän).
Det finns enklare sportförsäljning och servering på samlingsplatsen.
Löpare från närliggande klubbar bör skriva under dokumentet ”Rättvis orientering”
och lämna till funktionär vid registrering på samlingsplatsen.
http://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/trana-tavla/stoddokument/rattvis_orientering.pdf

Parkering och
trafik
Transporter
(löpare, bagage och
överdragskläder)

Läs särskilt PM-Trafik. Se Eventor.
-Från kl 19.30 avgår bussar från samlingsplats till förstart 1. Bussar avgår med ca
10 minuters mellanrum, körtid max 10 minuter.
-Märkta väskor medförs av tävlande till förstart 1 och lämnas där på anvisad plats
för transport till målet.
-Överdrag lämnas i märkt kasse (fås vid incheckning) vid förstart 1 eller förstart 2
för transport till målet.
-Tävlande som önskar transport för att hämta bil i Finja efter eget lopp skall
meddela detta vid ankomst till samlingsplatsen i Finja. Transport sker från
bagageutlämningsplatsen enligt schema som anslås där.

Start

Första start 20.30.
Avstånd förstart 1 -> förstart 2 ca 2100 m.
Förstart 2 -> tidsstart ca 100 m.
Uppvärmningsbana På väg till förstart 2 finns uppvärmningsbana på ca 900 m.
Kartor finns vid förstart 1.
Uppvärmningsbanan kan avkortas fritt. Om hela banan används förlängs sträckan
till förstart 2 till ca 2400 m.
Vissa löpare i DH21 och DH20 skall bära en GPS-enhet under tävlingen.
GPS
Förteckning över vilka löpare som skall bära GPS anslås vid samlingsplatsen, vid
förstart 1, på arenan samt på Eventor.
GPS-väst erhålls för aktuella löpare vid incheckning och nummerlappsutdelning.
GPS- enheter lämnas ut vid förstart 1 och skall återlämnas vid målet efter målgång.
Den som vägrar att bära GPS diskvalificeras.
Inomhus i ouppvärmd ekonomibyggnad.
Förstart 1
GPS-enheter hämtas ut.
Märkta väskor lämnas för transport till arenan.
Löpare går till förstart 2 efter eget önskemål.
Toalettvagn finns.
Vid förstart 2 sker upprop 5 minuter före starttid för att då släppas fram till tidsstart.
Förstart 2
Överdragskläder lämnas i märkt påse för transport till mål.
Vid förstart 2 sker klädselkontroll.
Dricksvatten och toalettvagn finns.
Första start är 20.30.
Tidsstart
Gå-fram-tid är 3 minuter före tidsstart.
Udda startnummer har banalternativ A, jämna startnummer har banalternativ B. Det
är löparens ansvar att ta rätt karta och angivelse.
Utseende på karta och kontrollangivelse (exempel udda startnummer):

Karta
Kontrollangivelse
Maxtid
Kontrollen
Sen start
Vätska
Kartbyte
Förbjudna
områden
Speciella
karttecken
Otydliga stigar
Taggtråd
Dusch/Väskor
Studiebesök
Protester

Vedema. Skala 1:10000, Ekv 5m. Kartritare Fredrik Nilsson 2018/19.
På tävlingskartan och lösa vid start. Max storlek 55x180 mm.
2,5 h
Kontrollen består av en reflexstav och två SI-enheter. Traditionell stämpling,
kontrollera ljud och/eller ljussignal (Touch-free EJ aktiverat!).
Kontakta startpersonal vid missad ”Gå-fram-tid”.
Vatten vid förstart 2, vatten och Umara sportdryck vid vätskekontroller i skogen.
Vätskekontrollerna är vid kontroller, markerade på kontrollangivelsen.
Det är kartbyte för samtliga klasser genom att vända på kartan.
Respektera tomtmark och övriga på kartan markerade förbjudna områden.
Stora vägen i södra kanten av kartan och området mellan vägen och viltstaketet är
förbjudet område.
o – Grillplats
x – Litet jakttorn
Stigar i bokskog, både stora och små, är delvis lövtäckta och ibland svåra att se.
Runt ett åkerparti finns taggtråd. Se markering på uppsatt gammal karta.
Iakttag försiktighet vid passage.
Varm dusch utomhus ca 300 m från arenan. Tält med värme för omklädning.
Bagage och överdragskläder hämtas på väg mot duschen. Se arenaskiss.
Samling vid samlingsplatsen i Finja kl 20.15. Se separat PM.
Anmälan om regelöverträdelser samt protester mot tävlingsledningens beslut
lämnas skriftligen till tävlingsexpeditionen. Blankett finns att hämta i
tävlingsexpeditionen.

Måltid
Service

Prisutdelning

Husbilar/bussar
Tävlingsregler
Information
Tävlingsjury

Huvudfunktionärer

Ingår i deltagaravgiften. Serveras inomhus på arenan. Se separat PM i Eventor.
Första hjälpen finns på arenan, i anslutning till målet.
Servering finns i tält vid åskådarområde på arenan.
GPS-tracking via GPS-seuranta visas i serveringstältet.
Speakerljud, TV och resultat kan följas via internet. Se under ”Live” i Eventor.
Speaker Per Forsberg.
Preliminär tid för prisutdelning är 00.30.
Ordning D18, H18, D20, H20, D21, H21
Hederspris till de 6 främsta i varje klass.
SM-plakett till de 10 främsta i varje klass med behörighet att tävla om SM.
10-15 ställplatser finns vid Hörja Cafe/Ställplats Hörja. Bokning hos ägaren
Christer Jönsson, 0706 - 47 60 42.
SOFTs tävlingsregler kompletterat med regler för Swedish League och tävlingsPM.
All information publiceras via Eventor. Frågor kan mailas till
lars.hallabro@symetri.com
Cia Fochsen Vaxholms OK (Ordförande, tel 070-255 43 06)
Karin Åhlén OK Österåker
Håkan Åberg Tjällmo-Godegårds OK
Tävlingsledare
Sven-Inge Svensson 0709 818333
Lars Hallabro (bitr) 0705 958503
Banläggare
Hans Larsson 0706 977319
Tomas Nilsson (bitr) 0725 332501
Samlingsplats
Annika Engel 0709 314569
Start
Matts Andersson 0709 990082
Tävlingsadministration
Anders Nilsson 0730 436644
Måltid
Maria Helmersson 0702 691869
Tävlingskontrollant
Kart/Bankontrollant
SOFT arrangörscoach
SM ansvarig SOFT

Sponsorer

Rolf Ohrlander 0705 977733
Andreas Oxenstierna 0730 269712
Roland Nilsson 0709 603479
Henrik Skoglund 0732 558480

Vi tackar Hässleholms kommun, Sparbanken Skåne genom Sparbanksstiftelsen
1826, Hässleholm Miljö, Skottenborg, Derome Byggvaror, Fasab, Stoby, ICA
Maxi, Länsförsäkringar, Umara, Iris blommor, SM Sport, Ullmax och Elgiganten
för olika typer av sponsring i positiv anda.

Välkomna!
Hässleholms OK

