PM
SM i skidorientering
Fredag 30 januari, klockan 08.30 - 09.30
Fredag 30 januari, klockan 14.00 – 16.00

Sprint
Jaktstart

Plats

Örebro skidstadion (Ånnaboda 2 mil norr Örebro)

Arrangör

Örebro skidallians (Almby IK – Garphyttans IF – Karlslunds
skidor)

Klasser

H/D 21

För deltagande krävs medlemskap i SOFT-förening. I övrigt gäller SOFT:s regelverk
för skidO
Preliminär åktider H/D Sprint

ca 10 minuter

Jaktstart

ca 30 minuter

Tävlingscentrum

Örebro skidstadion, Ånnaboda.

Avlysning

I anslutning till Örebro skidstadion får träning endast ske på
pistade längdspår.

Terräng

Tävlingsområdet omfattas till stora delar av Örebro skidstadions fasta spårsystem för längd-SM. Dessa spår är
pistade och har en spårbredd på 4-10 m. Utöver detta finns
områden med enbart skotergjorda spår. Västra delen är
måttligt kuperad för att i öster övergå i en slänt med stark
kupering. (I huvudsak barrskog med inslag av löv)

Karta

Skidorienteringskarta från 2015, skala 1:5000 på sprinten
och 1:7500 på jaktstarten. Ekvidistans 5 m.

Stämplingssystem

Emit ”Touch free”. Egen transponder kan användas, skall
uppges i anmälan. Har du ej transponder kostar hyran
30 kr/dag. Ej återlämnad transponder debiteras med 800 kr.

Parkering

På av arrangören anvisad plats, ca 500 från målområdet
Följ anvisningar,

Lagledarmöte

Kommer ej att hållas

Anmälningsavgift

Startavgiften 350:- ska vara betalt innan nummerlapp
lämnas ut

Start

Sprint – individuell start följ snitsel
Jaktstart – sker stadion. Kartorna är placerade på käppar vid
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startpunkten. Samma stolpar används både i herr och damklassen så stolparna är märkta 1/101 osv. Givetvis sitter det
bara en karta på stolpen åt gången. Samma stolpe används
vid kartbytet.
Startlistor

Publiceras på Eventor

Speaker

Mårten Frendelius o Jonas Andersson

Priser

SM-medaljer och hederspriser till de tre bästa i varje klass

Prisutdelning

På stadion snarast efter målgång

Service

Varmdusch och toalett inomhus, enklare servering, sjukvård

Vallning

På anvisad plats i anslutning till skidstadion. Vallabyn är
placerad på förbjudet område för skidåkning och får ej
användas..

Uppvärmning

Inför sprinten på skidstadion
Inför jaktstarten hänvisar vi till spår vid sjön

Skidbyte

Reservskidor och stavar får placeras vid kartbytet. Endast
på anvisad plats.

Vätskalangning

Får endast ske vid vägpassagen in mot stadion

Frågor

Kontakta Lasse Lundberg (lasse.lundberg@telia.com)

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare
Banläggare

Jury

Utses av SOFT på plats. Meddelas innan start.

Lasse Lundberg, 073-057 15 74
Christer Tapper, 070-216 53 89

Välkomna
Örebro skidallians
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