PM Publiktävlingen Swedish League Viad-jakten
Långdistans.

Söndag 5 Maj 2019
Orienteringssporten fyller 100 år 2019 och det ska firas! Tullinge SK välkomnar till en
orienteringsfest med Swedish League-tävlingar av högsta kvalitet. Tävlingen går i ett terrängområde
där det inte tävlats sedan Dag DM 1988, och med en kompakt arena kommer det bli orientering
ändå till sista kontrollen.

Swedish League

OBS – Swedish League har ett separat PM

Tävlingsarenan

Arenan ligger i närheten av Viads gård söder om Vårsta i södra
Stockholm.

Vägvisning

Samling Vägvisning från väg 569 (Skanssundsvägen). Avfart till
parkering är söder om Sibble i höjd med Eldtomta.
Allmänna färdmedel Pendeltåg till Tumba station, därefter buss
727 mot Skanssundet till hållplats Eldtomta. Avstånd från
busshållplats till arenan är 1600 m, via infarten till bilparkeringen.
Läs mer på www.sl.se.
Parkering 1000 - 1300 m från arenan. Barnvagnsvänlig väg till
arenan. Vid blött väder är avståndet 1300 – 1700 m, och meddelas
då via Eventor.
Parkeringsavgift 30 SEK/fordon, betalas kontant eller med Swish på
väg till arenan.

Klasser

DH 10-90, inskolning, U1, U2 och ÖM 1-9

Banlängder

Banlängder och segrartider enligt Svenska orienteringsförbundets
tävlingsregler.

Direktanmälan

Öppna banor samt U- och inskolningsklasser 9.30 – 11.00
tävlingsdagen. Fri start 10.00 – 11.30.
Anmälningsavgift för direktanmälan:
Ungdomar (upp till 16 år) 75 SEK
Vuxna (17 år och äldre) 170 SEK
Tävlande för svenska klubbar faktureras i efterhand, övriga betalar
på plats.
Det finns även möjlighet att hyra SI-pinne för 30 SEK.

Start

Publiktävlingen har första ordinarie start 10.00.
Start 1 – Swedish League, orange-vit snitsel
Start 2 – orange-blå snitsel, 1800 meter
D16-D65, H16-H75, D17-20K, H17-20K, D21K, H21K, ÖM6,
ÖM 8-9
Start 3 – orange-gul snitsel, 500 meter
D10-D14, H10-H14, D12K-D16K, H12K-H16K, Inskolning, U1-U2,
D70-D85, H80-H85, ÖM1-5, ÖM7
Vägen till start 2 är mestadels stig och skogsväg, med kortare inslag
av obanat och åkrar. OBS att start 1 och 2 har gemensam väg stor
del av sträckan.

Sen start

Löpare som är försenade till start kommer få starta så snart som
möjligt. OBS det ska ske med så liten påverkan för ordinarie
startande som möjligt. Följ direktiv från startpersonalen.

Startlistor

Startlistor publiceras på Eventor torsdag 2019-05-02.

Skuggning

Skuggning av löpare är tillåten innan egen start för löpare som ej
springer Swedish League-klasser.

Överdragskläder

Det finns möjlighet att lämna överdragskläder vid Start 2 och Start 3.
Dessa kläder kommer transporteras tillbaka till arenan.

Maxtid

Maxtiden är 2,5 timme.

Målgång

Publiktävlingen har en egen målfålla, den högra.

Löpare som bryter

De löpare som utgått eller på̊ annat sätt inte passerat mål och
avläsning måste gå̊ till utläsningen och stämpla ut.

Kartinsamling

För tävlande som kommer till målet innan 11.00 (karantäntid
Swedish League) kommer kartorna att samlas in. Dessa kartor
lämnas ut klubbvis ca 11.10.

Avlysning

Tävlingsområdet är avlyst, se Eventor för detaljer.

Förbjudna områden

Tomtmark och markerade områden på kartan är förbjudna områden.
Löpare som ses beträda dessa områden kan bli diskvalificerad. Där
förbjudna områden har en heldragen begränsningslinje på kartan är
de markerade i skogen med blå/gul snitsel.

Otydlig stig

De yngsta ungdomsklasserna går banan längs en otydlig stig.
Denna är markerad med vit snitsel i terrängen.

Viltrapport

Viltrapport lämnas i samband med målgång

Efteranmälan

Se inbjudan

Stämplingssystem

Sportident. Eget SI nummer ska anges vid anmälan.
Sportidentbricka kan hyras för 30 SEK. Uthyrning sker vid
informationen på arenan. Förlust av sportidentbricka kommer
faktureras klubben med 400 SEK.
Kontrollerna i skogen markeras med orienteringsskärm och
stämplingsenhet med kontrollsiffra.

Kontrolldefinitioner

Lösa kontrolldefinitioner finns vid start och är även tryckta på kartan.

Karta

Ny karta, ritad 2018 av Anders Wisén enligt ISOM 2017. Offsettryckt karta för DH18-21 och digitalutskriven karta på av SOFT
certifierad utskrivare för övriga klasser.
Skala
1:15 000 för Swedish League och DH18-21 i publiktävlingen.
1:10 000 för DH10-16, DH35-40, Inskolning, U-klasser och ÖM9.
1:7 500 för DH45-90 och ÖM1-8.
Ekvidistans 5 meter

Terrängbeskrivning

Skogsmark som korsars av ett flertal vägar. Området är varierat
med det norra området som består av småkuperad detaljrik terräng
med god framkomlighet och ett antal större sankmarker. Det
mellersta området består av höjder och detaljfattiga områden mellan
höjderna där framkomligheten och sikten varierar från mycket god
till begränsad av tätare områden som är markerade på kartan. Det
södra området består av en större platå med lättframkomlig terräng.
Den västra delen av området består av en starkt kuperad detaljfattig
sluttning, i övrigt är kuperingen måttlig.

Resultat

Anslås på Arenan och Eventor.

Onlinebevakning

Tävlingen kan följas via https://live.orientering.se. Kartor och banor
kommer laddas upp till www.livelox.com.

Priser

Priser i ungdomsklasserna och U1-U3. Tid meddelas av speakern.

Toaletter

Toaletter finns på arenan och vid start 2. Det finns inga toaletter vid
start 3, använd de vid arena.

Dusch

Dusch med varmvatten och omklädnad finns utomhus vid arenan.
OBS använd miljövänlig tvål och schampo som arrangören
tillhandahåller.

Service vid arenan

Första hjälpen, Barnpassning, Miniknat, Marka och sportförsäljning
(Orienteringsspecialisten)
OBS – Det är osäkert om mobiltäckningen kommer fungera när
många personer finns på Arenan samtidigt. Betalningar kommer
erbjudas via Swish (om mobilnätet fungerar), kortterminaler
(begränsat antal) och kontanter.

Klubbvimpel

Det finns en el-ledning som går över arenan. Inga klubbvimplar eller
andra långa föremål för sättas upp nära denna.

Klubbtält

Klubbtält får endast sättas upp på avsedd plats på arenan.

Miniknat

Miniknat kommer finnas i anslutning till arenan med fri start 9.30 –
12.00. Avgift 20 SEK per deltagare.

Barnpassning

I anslutning till arenan. Lägsta ålder 2 år.

Tävlingsregler

Svenska Orienteringsförbundets regelverk inklusive regler för
Swedish League kompletterad med denna inbjudan samt tävlingsPM gäller.

Webb o mer information

Läs mer om festen, tävlingen och arrangemanget på webben:
swedishleaguefinal2019.se
Swedish League avslutningshelgen sker på uppdrag av Svenska
Orienteringsförbundet och Stockholms Orienteringsförbund, i
samarbete med Järla Orientering och Skidor.

Huvudfunktionärer
Tävlingsledare
Pressansvarig
Tävlingskontrollant
Banläggare
Kartkontrollant
Bankontrollant
Speaker

Björn Axelsson, +4673 340 31 83, bjorn66axelsson@outlook.com
Robert Lidström, +4670 673 83 87, robert.lidstrom@gmail.com
Lennart Hävrén, +46760338222, lennart.havren@telia.com
Lars Segerman, segerman.lars@gmail.com
Per-Ove Melinder, perove.melinder@gmail.com
Carl Bachman
Rune Rådeström, rune.radestrom@outlook.com
Lennart Bjursäter, lennart_bjursaeter@hotmail.com
Per Forsberg, perforsberg.sweden@gmail.com

Tullinge SK hälsar alla Välkomna

