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22 September 2019

RÄTT ATT DELTA

Inget rankingkrav eller åldersbegränsning finns vid stafett. Klubb får delta med obegränsat antal lag.

ÅTERBUD
Återbud lämnas via mail larsg.ekengren@gmail.com och sena återbud lämnas tävlingsdagen innan första
start via SMS tel.nr 070-597 9205.
SAMLINGSPLATS/ ARENA
Kyrkbyn, vägvisning från väg 50, 11 km väster om Söderhamn. Koordinater N: 6799685 E: 599051 H: 61
STARTTIDER, NUMMERLAPPAR, BANLÄNGDER OCH BERÄKNADE SEGRARTIDER
Klasser Starttid Banlängd Nummerlapp Beräknad segrartid
D21
10:00 3x8,2km
Från nr 101
02:49
H21
09:50 3x9,6km
Från nr 201
03:04
D20
09:40 3x6,5km
Från nr 301
02:45
H20
09:30 3x8,4km
Från nr 401
02:45
I banlängden ingår ca 300meter snitsel. Samtliga sträckor är gafflade.
PARKERING
I anslutning till Arenan. P-avgift 30 kronor per dag. Betala med Swish nummer 123 695 90 92, märk
betalningen P.
HUSBILAR/BUSSAR
Anmäl till Tommy Forsberg 070-3984606 senast onsdag 18 september för parkering på arenan
KLUBBKUVERT
Hämtas i informationstältet. Innehåller nummerlappar och lagändringsblanketter.
LAGÄNDRING
Sker i Eventor senast kl.19:00 lördag 21 september. Lagändringar under tävlingsdagen kan lämnas
senast kl.08:30 till sekretariatet mot en avgift på 100 SEK per lagändringsblankett. Avgiften faktureras
klubben i efterhand tillsammans med övriga kostnader.
AVLYSNING
Området är sedan tidigare avlyst. Se länken
https://eventor.orientering.se/Documents/Event/43642/Avlysning
KARTA
Skala 1:10 000 ekvidistans 5 m. Offsettryck. Nyritad 2018-19 av Kalle Engblom. Kartnorm ISOM 2017.
KONTROLLANGIVELSE
Finns tryckta på tävlingskartan

TERRÄNGBESKRIVNING
Måttligt kuperad barrskogsterräng. Detaljrika höjdpartier med inslag av hällmarker. Ett fåtal vägar/stigar. Några
större sankmarker, grönområden och hyggen mellan höjdpartierna. Mestadels god till mycket god framkomlighet
som dock begränsas i delvis stenbundna terrängpartier och i grönområden.

STÄMPLINGSSYSTEM
Sportident. Egen bricka skall användas. SI-nr anges vid anmälan. Hyrbricka ges till löpare utan anmält
bricknummer, avgift 50 kr. Borttappad debiteras med 500 kr.
KONTROLLER
Består av två trästolpar med Sportidentenhet på toppen. Kontrollkoderna är märkta på
Sportidentenheterna. Det är den tävlandes ansvar att få en registrering. Om en enhet är ur funktion,
stämpla i den andra enheten. Om båda är ur funktion meddela vid utstämpling i målet.
START och STARTLISTOR
Gemensam start klassvis från kl.09.30. Löparen ansvarar för att tömma och checka sin SI-bricka vid
ingången till startfållan. Alla löpare måste vara på plats senast 5 minuter före start. Följ därefter
startpersonalens anvisningar.
Startlistor publiceras på Eventor onsdag 18 september.
VARVNING
Alla klasser har varvning på alla sträckor i anslutning till arenan.
VÄXEL
Inkommande löpare på sträckorna 1 och 2 använder växlingsfållan, målstämplar och lämnar därefter
kartan till funktionär, fortsätter till kartplank och tar den karta som är märkt med lagets nummer och
överlämnar denna till nästa sträckas löpare vid ett växlingsplank. Efter växling sker utstämpling av SIbrickan vid utgång ur växlingsfållan. Observera att du själv är ansvarig för att rätt karta tas vid
växlingsplanket. Lag som drabbas av att annat lag tagit deras karta kontaktar funktionär vid växling och
erhåller 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.
MÅLGÅNG
Stämpling sker på mållinjen för sträcka 1 och 2. Inkommande löpare på sträcka 3 använder målfållan,
och målgång sker vid passering av mållinjen. Måldomare avgör placeringsordningen, varefter
målstämpling kan ske efter mållinjen. Därefter sker utstämpling av SI-brickan vid utgång ur målfållan.
GPS
GPS-enheter skall bäras av 10 löpare per klass och sträcka i HD21 och av 5-8 löpare per klass och sträcka
HD20. Vilka lag som skall bära GPS anges på en lista på Eventor för sträcka 1 och 2 och vid ingången till
växlingsfållan. Efter att sträcka 1 kommit i mål kan det bli aktuellt med några lag till på sträcka 3. Vilka
lag detta blir anges på en lista vid ingången till växlingsfållan samt ropas ut av speakern.
VÄTSKA
Vatten och sportdryck vid varvning samt vatten efter målgång.
OMSTART
Växlingsfållan stänger 20 minuter efter att sista segrarlag gått i mål. Omstart sker för alla klasser ca 10
minuter därefter.
MAXTID
Målet stängs 90 minuter efter omstart.

KARTUTLÄMNING
Kartor lämnas ut efter omstart har skett, besked lämnas av speakern.
PRISUTDELNING
Plaketter till de 10 främsta lagen i varje klass och samt hederspriser till de 3 främsta lagen. Prisutdelning
planeras till ca kl.13:30. Pristagarna ombedes att samlas i god tid.
REGELÖVERTRÄDELSE
Anmälan om regelöverträdelse lämnas skriftligen till röd utgång.
PROTESTER
Protester mot tävlingsledningens beslut lämnas skriftligen till röd utgång.
FÖRSTA HJÄLPEN
Första hjälpen finns på arenan. Kontrollvakterna har första förband. Hjärtstatare finns på arenan.
DUSCH
Varmdusch i anslutning till arenan.
KLUBBTÄLT
Enligt anvisning på arenan.
TOALETTER
På arenan.
MÅLTID PÅ ARENAN
För SM löpare ingår måltid i deltagaravgiften. Förbeställda måltider för studiebesökare, ledare
och publik serveras i tält på arenan. Övriga kan köpa måltid på plats för 100 SEK, i mån av tillgång.
Serveras från kl.11.30. Betalning i serveringen.
SERVERING
Rikligt utbud finns på arenan. Betala gärna med swish nr 123 695 90 92. Ingen kortbetalning.
SPORTFÖRSÄLJNING
Sportförsäljning finns på arenan genom Letro Sport.
SPEAKER
Ola Jodal och Elin Woxlin.
LIVESÄNDNING
GPS, liveresultat och speakerljud kommer att finnas via Eventor. Webbsändning på A-finalerna
svenskorientering.se

STUDIEBESÖK
Se PM Studiebesök på Eventor.
VILTRAPPORT
Lämnas vid informationen.
LOGI
Se boende på www.visitsoderhamn.se.
TRÄNINGSPAKET
Det finns relevanta träningspaket för samtliga distanser. Kontakta Sören Calleberg, 076-105 36 49.
KARTPROV
Finns på SOFT:s hemsida, https://iof2.idrottonline.se/globalassets/svenskaorienteringsforbundet/trana--tavla/sm-swedish-och-silva-league/sm_2019_alla_kartklipp_host.jpg
TÄVLINGSREGLER
SOFT:s

TÄVLINGSJURY
Ordförande Maria Svanberg, OK Renen, 070-6802629.
Erik Folkesson Blom, IFK Mora OK, 0702663377.
Lars Svantesson, OK PAN Kristianstad, 0703451462.
Sammankallande utan rösträtt Bo Månsson Arrangörscoach SOFT, 0705392888.
HUVUDFUNKTIONÄRER
Tävlingsledare Sören Calleberg, 076-105 36 49
Banläggare Göran Hedman, 070-391 92 03
Bankontrollant Ola Persson Ockelbo OK 070-172 21 76
Tävlingskontrollant Stefan Carlsson, 070-556 63 13
Parkering/trafik Tommy Forsberg 070-3984606
Sekretariat Lars Ekengren, 070-597 92 05
SOFT:s a-coach Bo Månsson, 070-539 28 88
SM-ansvarig SOFT Henrik Skoglund 073-255 84 80

