Svenska Mästerskap MTBO 2020
29:e Augusti - SM Sprint
30:e Augusti - SM Medel

Inbjudan MTBO
SM Sprintdistans
SM Medeldistans
29-30 augusti 2019, Nykvarn
P g a rådande Covid-19 situation av vi i samarbete med SOFT kommit fram till följande
förändringar vad gäller värdetävlingarna i MTBO i Nykvarn 29-30 Augusti.
• Lördag 29:e Augusti Svenska Mästerskapen i MTBO Sprintdistans
• Söndagen den 30 Augusti Svenska mästerskapen i MTBO Medeldistans
o Mästerkapsstatus gäller för ungdomar (HD16), juniorer, seniorer och veteraner
(HD40-65)
Vi erbjuder fortfarande utmanade tävlingar i sprint- och medeldistans, i det fallet är det inga
kompromisser. Men för att minimera risken för smittspridning vidtar vi vissa
försiktighetsåtgärder. I nuläget innebär det:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ökat startdjup, räkna med att det kan bli startdjup upp till 6h alternativt flera starter
Klasserna HD 70+ utgår
Ingen dusch
Ingen Kamratmåltid lördag kväll
Resultat endast på internet och Live
Ingen servering
Touch free stämpling
Ingen anmälan på plats
Ingen publik och ledare på arenan
Extra toaletter
Ingen prisutdelning på plats.
Handsprit kommer finnas tillgängligt – använd den

Vi uppmanar också samtliga att hålla avstånd på arenan, vid starten och målet och inte
stanna längre än nödvändigt på arenan. Och såklart känner du symptom eller är du sjuk
stannar du hemma.
Dessa åtgärder har vi beslutat om den 29 Juni med syftet att trotsallt kunna erbjuda er
utmanande tävlingar. Detta beslut kan komma att ändras om nya rekommendationer
kommer från Folkhälsomyndigheten och eller SOFT.

Klasser

D10
D12
D14
D16 USM
D17-20 SM
D21 SM
D40 VSM
D45 VSM
D50 VSM
D55 VSM
D60 VSM
D65 VSM

Banlängder
Anmälan

Enligt SOFT:s rekommendation, exakta banlängder redovisas i PM.
Anmälan görs via Eventor senast den 23:e augusti, kl 23.59.

Efteranmälan

Senast onsdagen den 26:e augusti, 23:59 via Eventor med 50% högre
anmälningsavgift
Enligt SOFT:s rekommendationer:
HD21
350:HD17-20
350:HD40 och äldre
275:HD16
275:HD14 och yngre
100:-

Anmälningsavgift

H10
H12
H14
H16 USM
H17-20 SM
H21 SM
H40 VSM
H45 VSM
H50 VSM
H55 VSM
H60 VSM
H65 VSM

Deltagare som representerar svenska orienteringsklubbar faktureras i
efterhand övriga svenska deltagare betalar kontant eller med Swish på plats.
Utländska deltagare betalar i förskott via banköverföring genom att använda
följande bankuppgifter:
Account name : Södertälje Nykvarn Orientering
Nordea IBAN: SE94 6000 0000 0003 9418 8128
SWIFT: HANDSESS
Bankgironr: 5524-9783

Ange namn & klubb vid betalning. Utländska deltagare som inte betalat i
förskott nekas deltagande.
Sammanslagning Vid för få anmälda förbehåller vi oss rätten att slå ihop klasser
klasser
Samling / TC
Lillhagaskolan i centrala Nykvarn. 5 min cykelväg från Nykvarns tågstation.

PM / Startlista
Seedning

Publiceras på Eventor senast torsdag 27:e augusti
Seedning kommer att ske i klasserna D/H17-20 samt D/H21 enligt SOFTs
regler. Utländska deltagare startar före övriga startfältet för att inte påverka
mästerskapsresultat.

Stämplings
system

Sportident. Sportident SI-bricka 6, 9, 10, 11 och SIAC kan användas. SI
stämpelenheter kommer att ställas i “beacon mode” vilket möjliggör
touch free stämpling med SIAC. Touch free området i “beacon mode” är
ca 25-40cm. Givetvis kan vanlig stämpling i SI enhet göras om du inte har
tillgång till SIAC-bricka.
Det är alltid den tävlandes ansvar att säkerställa att stämpling
registreras. Om du är osäker, använd icke-touch free stämplingen.
Ange ditt SI nummer i samband med anmälan.
SI-card kan hyras via arrangören, det görs i samband med anmälan på
Eventor:
SI-bricka: 30 SEK/dag
SIAC-bricka: 50 SEK/dag
Om du inte lämnar tillbaka den hyra brickan:
SI-bricka: 400 SEK
SIAC-bricka: 800 SEK

Nummerlapp
Priser
Terräng Sprint
Terräng Medel
Karta

Parkering
Start
Priser
Kartställ

Cykeltvätt
Servering
Kamratmåltid
Dusch
Boende

För SM, JSM, VSM & USM klasser.
SM, USM, JSM och VSM-plaketter skickas i efterhand av SOFT. I övrigt
skickas hederspriser till pristagarna i efterhand enl SOFTs rekommendationer
Måttligt kuperat område med alla varianter av stigar
Flack skogsterräng med flertalet små stigar som både är snabba och mer
tekniska, detta blandat med ett fåtal större grusvägar
Fältarbete 2019-2020 av Mats Heldt enl ISMTBO2017
Preliminär kartstorlek sprintdistans A3, skala 7:500
Preliminär kartstorlek medeldistans A3, skala 1:13 000
Information om MTBO karta kan hittas här: MTBO-Kartan
Det är endast tillåtet att cykla på stigar och vägar markerade på kartan samt
på Orange ytor. Övriga områden är att betrakta som förbjudet område
Parkering 0-2km från TC. Exakt placering anges i PM
Sprint: Prel första start från 11.00
Medeldistans: Prel första start från 10.00
Priser enligt SOFTs rekommendationer
För er som inte har kartställ finns ett begränsat antal för uthyrning på
tävlingsdagen, kostnad 30 kr. Betalas kontant eller Swish. Skicka mail till
mtbo@sno.nu om du vill hyra kartställ.
I anslutning till arenan
Utgår
Utgår
Utgår

Hotell
• http://www.bommersvik.se/hotell-och-boende
• https://www.turingehotel.se/
• https://vidbynasgard.se/hotell/
• https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/sodertalje/qualityhotel-park-sodertalje-city/

• https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/sodertalje/scandicskogshojd
Vandrarhem
• http://www.tvetagarden.nu/
• https://www.hagaberg.fhsk.se/vandrarhem/
Camping
• http://www.farstanashf.se/
• http://www.mariefredscamping.se/
Avlysning

Avlysning enligt karta nedan

Banläggare
Magnus Grahn, Mats Heldt
Tävlingsledning / Per-Göran Månsson (per-goran.mansson@astrazeneca.com)
Upplysningar
Mats Heldt (matsheldt@gmail.com)

Lars Bygdén (lars@byden.nu)

