
                             

 

PM 
Svenska Mästerskapen  i  Skidorientering för seniorer och juniorer 19-20 

februari 2011 
 

TÄVLINGSPLATS 

Carlshöjdsskolan, Umeå. Vägvisning från rondellen närmast Kolbäcksbron på Kolbäcksleden. 

 

PROGRAM 

Lördag 19/2 kl.10.30 SM, medeldistans mass-start  

Söndag 20/2 kl.10.00 SM-stafetter  

 

LAGLEDARMÖTE 

I lokal i närheten av tävlingsexpeditionen. Lördag 09.00 och söndag 8.30. 

 

START 

Lördag mass-start 

H21  10.45 15,5 km, 4 varv 

H20 10.40 10,3 km, 3 varv 

D20 10.40 7,8 km, 3 varv 

D21 10.35 9 km, 3 varv  

H18 10.30 9 km, 3 varv 

D18 10.30 7,8 km, 3 varv 

 

Söndag stafett 

H20 10.00 

D20 10.00 

H21 10.10  

D21 10.10 

 

Start sker med visselpipa. Ingen tjuvstart! 

Kartor vid start delas ut ca 2 minuter innan start. 15 sekunder innan tidsstart får man vända på 

kartan och lägga in i kartstället.  
 

 

KARTA 

Skala 1:10 000 Ekv. 5 m. Kartstorlek A4. 

 

Vid individuella tävlingen sker kartbyte vid varvning. Varje tävlande har en egen käpp 

(numrerad med startnumret) kring vilken kartan/kartorna är rullade och fäst med 

gummisnodd. Den översta kartan på käppen tas. Tar man fel karta blir man diskad. 

 

Vid stafetten tar utgående löpare kartan från "lagets käpp" (numrerad med  

startnumret) och åker därefter vidare till startpunkten. 

 



                             
 

 

KONTROLLER 

Kontrollerna markeras med orangevit skärm och är försedda med två sportidentenheter. Om 

ljud- och ljussignal inte avges skall stämpling ske på den andra enheten 

 

TERRÄNGBESKRIVNING 
Måttligt till svagt kuperad skogsterräng med inslag av myrområden. Riklig förekomst av 

smala spår kompletterar befintligt system av breda spår. De breda spåren är preparerade med 

pistmaskin, de smala med skoter. 

 

STÄMPLINGSSYSTEM OCH NUMMERLAPPAR 

Stämplingssystem är Sportident. 

Egna pinnar får användas. Hyrpinnar tillhandahålls mot en kostnad av 30 kr/pinne och dag, 

hämtas på tävlingexpedition. 

Nummerlappar avhämtas föreningsvis på tävlingsexp vid TC. Nummerlappar ska fästas väl 

synligt på vänster ben. 

 

EFTERANMÄLAN 

Efteranmälan med namn, klubb, klass, SI-nummer, skall vara oss tillhanda senast 16 februari 

2011. På efteranmälan tillkommer 50 % på ordinarie avgift. 

 

E-post: hakan.eriksson@emg.umu.se 

 

Efteranmälningsavgifter 

SM ind: Sen 450:- Jun 345:- 

Stafett: Sen 825:- Jun 600:- /lag 

Insättes på PG 451551-6 senast 18 februari 2011. 

 
ANMÄLAN AV LAGUPPSTÄLLNING I STAFETTEN 

Laguppställning med namn och sportidentnummer inlämnas senast 14.00 på lördagen i 

tävlingsexpeditionen på särskild blankett.  

 

TEMPERATURANGIVELSER 

Ges från banans lägsta punkt och TC och anslås utanför ingången till tävlingsexpeditionen. 

 

VALLNING  

Får endast ske utomhus. 

 

UPPVÄRMNING OCH VALLATEST 

Uppvärmning kan ske öster om skolan och norr om startområdet. 

 

MARKA 

Inomhus i samlingslokal, skyltning från målet. I samlingslokalen kommer det att finnas högtalare som 

återger speakerljudet. 

 

SJUKVÅRD 

Sjukvård finns vid markan. 
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OMKLÄDNING OCH DUSCH 

Följ vägvisning inomhus från markan. 

 

TOALETTER 

Inomhus vid samlingslokalen och duscharna 

 

TID FÖR KLAGOMÅL 

Klagomål skall framföras skriftligen snarast möjligt till arrangören. Inlämnas senast 45 minuter efter 

att segraren gått i mål. 

 

PRISUTDELNING 

Sker snarast möjligt i samlingslokalen dock tidigast 45 minuter efter att segraren gått i mål. 

 

TÄVLINGSREGLER 

SSF Skidorientering Tävlingsregler gäller.  

 

HEMSIDA 

http://umeaok.se 

 

TÄVLINGSLEDNING 

 

Tävlingsledare: Håkan Eriksson 070-209 24 01 hakan.eriksson@emg.umu.se 

 

Banläggare: Anders Hansson  

 

TD: Lena Stenberg, Umeå       

Bankontrollant Bernt Stenberg Umeå 

 

 

 

Varmt välkomna till SM i Umeå 

hälsar 

Umeå OK 
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