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SAMLING
Sprint: Väg 250 i Köping. Följ skyltning-pilning.
Trafik E-18 avfart 123, trafikplats Köping, följ väg 250
mot Kungsör.
Medel-Lång: TA i Körtinge 15 km nordväst om Köping.
Trafik E-18 avfart 123, trafikplats Köping. Vägvisning,
följ väg 250 mot Fagersta. Efter 500 m, skärm mot TA.

PARKERING-SPRINT
Sprint: P-avgift 30 kr. Betalas med Swish. QR-kod, se
nedan. (endast Swish)
Personbilar: I anslutning till hotell Best Western i
Köping. Ca 400-700 m till Arenan. (se P-info)
Husbilar: Infart vid entrèn till Sportfältet/Kristinelund
i Köping därefter parkering på asfaltsytan framför
entrén. Ytan får disponeras fredag-söndag. Ca 600 m
till Arenan. (se P-info)
Husvagnar: Parkering på området bredvid Ullvi-hallen
i Köping. Ca 800 m till Arenan. (se P-info)
Från parkeringarna är det skyltat till Arenan.

PARKERING-MEDEL-LÅNG
Medel/Lång: I anslutning till Arenan. P-avgift 30 kr.
Betalas med Swish. QR-kod, se nedan. (endast Swish)
Från parkeringarna är det skyltat till Arenan 550 m.

START
Fredag: Första start kl 16.00, avstånd till start ca 520
m. Orange/Vit snitsel.
Öppna klasser mellan kl. 15.30-18.00.
Lördag: Första start kl. 10:00. Avstånd till start max
400 m. Orange/Vit snitsel.
Öppna klasser mellan kl. 09.30-12.30.
Söndag: Första start kl. 10:00. Avstånd till start max
400 m. Orange/Vit snitsel. Öppna klasser mellan kl.
09.30-12.30. OBS! Under rådande restriktioner så
kommer vi EJ ha några startlistor på Arenan. Notera
därför din starttid redan hemma. Det finns
möjlighet att få se en startlista vid starten.

STARTSTÄMPLING
OBS! Kontrollerad stämpelstart för alla.
Startstämpling gäller för alla startande. Du kan
startstämpla när som helst under de första 10
sekundrarna från att startklockan gett startsignal. Det
är då startstämplingens tid som blir din starttid.
Startstämpling senare än 10 sekunder efter din lottade
starttid medför att du får din lottade starttid som
starttid. Startstämpling innan startsignal medför
diskvalifikation.

SEN START
SOFT:s tävlingsregler gäller. Kontakta startpersonalen
vid missad ”Gå fram tid”.

UPPVÄRMNING
På sprinten (27.8) får ingen uppvärmning ske omkring
Arenan (Stora Torget i Köping) eftersom området
innehåller tävlingskontroller. Uppvärmning får ske på
väg till start och området sydväst om starten.

STÄMPELSYSTEM
Sportident. Eget bricknummer anges vid anmälan.
Saknas bricknummer tilldelas hyrbricka som debiteras
med 50kr/dag. Ej återlämnad bricka debiteras med 525
kr. Alla typer av SI-pinnar kan användas. ”Touch-free”
funktionen kommer inte vara inkopplad någon av
tävlingsdagarna. Alla deltagare ansvarar för att sin
elektroniska SI-pinne är funktionsduglig och att ljud
eller ljussignal erhålls i samband med stämplingen.
Ingen stiftklämma på kontrollerna.

BRICKÄNDRING
Deltagaren uppmanas kontrollera angivet SI-nummer
enligt startlistan. Om SI-numret inte stämmer skall ett
SMS skickas till 070-643 03 80.

KARTA
Sprint: Köping Centrum. Nyreviderad 2020 av Göran
Andersson. Mindre revideringar gjorda 2021.
Skala: DH35-65 1:4000 (Dispens från
Västmanlands OF för skalan för klasserna DH45-65)
DH70-95: 1:3000.
Medel&Lång: Broskogen. Nyreviderad av Roger Åsberg
2020. Mindre revideringar gjorda 2021.
Skala: DH35-40: 1:10 000, DH45-95: 1:7 500.
Ekvidistans 5 m.
Utskrift på certifierad laserskrivare för både sprint och
skogsdistanserna.

TERRÄNGBESKRIVNING
Sprint: Tävlingen avgörs i centrala Köping med
blandad stads- och parkmiljö men mestadel på asfalt.
På sprinten finns det på kartan markerat med röd
färgraster ”förbjudna områden”. Dessa skall
ovilkorligen respekteras. Överträdelse innebär
diskvalicering. (se kartprov vid starten)
Medel/Lång:
Terrängtyp: Skogsmark med få inslag av nya och gamla
hyggen.
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Kupering: Mestadels svagt kuperad terräng med
områden med måttligt kuperad terräng med relativt
detaljrika höjdpartier.
Framkomlighet: God framkomlighet, terrängen består
till stor del av fullvuxen skog med god sikt. Partier med
sämre löpbarhet existerar. Undervegetationen gör
terrängen något tunglöpt.

NÖDNUMMER PÅ KARTAN
Saknas tyvärr på kartorna. Tips! Notera i förväg de
nummer som finns längst ned på sidan och klistra fast
dem på din mobil.

KONTROLLDEFINITIONER
Kommer att finnas lösa vid starten men även på kartan.
OBS På alla distanserna är definitionerna väldigt
långa.

DISTANSER
Fredag 27.8: Sprintdistans
Lördag 28.8: Medel
Söndag 29.8: Lång

BANLÄNGDER
I enlighet med Svenska Orienteringsförbundets
rekommendationer.

ÖPPNA KLASSER
Distans
Sprint
Sprint
Sprint
Medel/Lång
Medel/Lång
Lång

SKUGGNING
För tävlande i tävlingsklass är skuggning ej tillåtet
innan start.

KONTROLLER
Kontrollställningar av glasfiber med Sportidentenhet
och skärm. Kodsiffra på ovansidan av SI-enheten. Inga
stiftklämmor på kontrollerna. På sprinten består
kontrollerna av en träbock med skärm. Inga
stiftklämmor på kontrollerna.

MÅL
DH 90-95 har utbrutet mål på medel-och
långdistanserna och målstämplar vid sista kontrollen.

DUSCH OCH TOALETTER
Sprint: Dusch finns inte vid Arenan. Vi hänvisar till
eget tvättvatten eller dusch på eget boende. Vi har
ingen möjlighet att erbjuda insynsskydd för ombyte vid
Arenan.
Toaletter finns vid Arenan. Inga toaletter vid starten.
Medel-Lång: Dusch finns inte vid Arenan Vi hänvisar
till eget tvättvatten eller dusch på eget boende.
Toaletter finns på Arenan. Inga toaletter vid starten.
Insynsskydd för ombyte kommer att finnas.

TÄVLINGSREGLER

Klass
Mycket lätt 1,5 km
Medelsvår 2 km
Svår 2,5 km
Svår 3
Svår 5
Svår 7

Skala
1: 4000
1: 4000
1: 4000
1: 7 500
1 : 7 500
1: 10 000

DIREKTANMÄLAN
Ingen anmälan på plats, endast föranmälan via
Eventor senast onsdag 25.8 kl. 23:59.

ANMÄLNINGSAVGIFTER
Öppna banor: Vuxna 150 kr, ungdom 80 kr.
Anmälningsavgifterna faktureras i efterhand.

KLÄDSEL
Inget krav på heltäckande klädsel på sprinten.

STARTLISTOR
Publiceras på Eventor senast torsdag kväll(26.8). Inga
startlistor på Arenan. Vi rekommenderar att ni
använder mobilen för att läsa startlistan på plats.
Vid starten kommer en startlista finnas uppsatt.
Respektera varandra och håll avstånd när ni tittar i
listan.

Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler
kompletterad med inbjudan och PM gäller. På Eventor
finns anvisningar för sprintreglerna. Läs noga!

TRAFIKERADE VÄGAR-SPRINT
Alla banor passerar ett antal måttligt trafikerade vägar.
Inga bevakade övergångar finns utan all passage sker
på egen risk av löparna. Anpassa därför löpfarten vid
passage av dessa vägar. De flesta banorna startar i ett
smalt bostadsområde med gränder och trånga passager.
Iakttag försiktighet och håll till höger vid möte med
annan tävlande. Alla banor passerar också ett gång- och
cykelstråk i Köpings centrum. Gator som är förbjudna
områden, där kan trottoarna användas.

MAXTID
På sprinten 60 minuter, på Medel/Lång, 120 minuter.

RESULTATSERVICE
Resultat anslås INTE på Arenorna utan i Eventor
snarast efter avslutad tävling. Löpande resultat kommer
att presenteras under tävlingsdagarna via ”liveresultat”.
Deltagarna får sträcktider vid utstämplingen. Officiella
slutresultat i Eventor efter avslutad tävling.
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LIVELOX
Kartor och banor kommer att publiceras i Livelox på
lördag em. och söndag em. Sprinten efter sist startande
på fredag.

PRISUTDELNING
För tävlingsklasserna (DH35-DH90) delas 3 priser ut i
form av plaketter. Om en klass innehåller färre än 3
deltagare så kommer klassen inte att räknas som
mästerskapsklass och inga medaljer delas ut. Dock går
det bra att vara kvar i sin ordinarie klass.
Prisutdelning för sprinten och medeldistansen sker i
samband med lördagens tävling. Långdistansen på
söndag efter avslutad tävling. Tider för utdelning
meddelas via speakern.

FÖRSTA HJÄLPEN
Enklare form av ”första hjälpen” kommer att finnas
lördag och söndag. Ett tips! Ladda ned ”112-appen” till
din mobil. Hjärtstartare finns vid markan alla dagarna.

ÖVRIG SERVICE
På Arenorna finns marka med varma och kalla drycker,
smörgåsar, hamburgare och korv, kaffebröd, frukt samt
godis. OBS! inga hamburgare på sprinten.
Sportförsäljning genom Letro Sport finns på lördag och
söndag. VIKTIGT! När ni handlar i Markan så kommer
det att finnas INGÅNG och UTGÅNG. Följ de
anvisningar som vi anger och håll avstånd när ni står i
kö. OBS! endast betalning via Swish. Tag gärna med
egen mugg till kaffet.

KÄLLSORTERING
På tävlingarna källsorterar vi plast,
brännbart, komposterbart och burkar.
Uppmärkta sopkärl finns på Arenan.

BOENDE-HOTELL

FÖRHÅLLNINGSREGLER UNDER
RÅDANDE PANDEMI





Stanna hemma om du har sjukdomssymtom
Tänk på att hålla avstånd till varandra
Tänk på att hålla god handhygien
Om deltagare eller funktionär i efterhand fått
bekräftad Covid-19 ska detta hanteras enligt de
riktlinjersom FHM satt upp samt rapporteras
till arrangören

TÄVLINGSJURY
Patrik Tybeck Lindesbergs OK, Örebro Län
Johanna Engström OK Hällen, Södermanland
Anna-Karin Johansson Vandrarringen, Västmanland

HUVUDFUNKTIONÄRER
Tävlingsledare Sprint: Alf Lindberg
Banläggare Sprint: Kenneth Larsson
Tävlingsledare Medel-Lång: Yvonne Toven och Mats
Landqvist
Banläggare: Mats Birkestål

BAN- OCH TÄVLINGSKONTROLL
Tävlingskontrollant: Henrik Holmberg
Bankontrollant sprint: Cristian Larsson
Bankontrollant medel-lång: Marcus Ek
Upplysningar:
Sprint: Alf Lindberg 076-10 40 961
Medel-Lång: Yvonne Toven 070 770 69 53
Här nedan hittar du den QR-kod som du kan scanna
för att betala din P-avgift. Gör det redan innan du
åker hemifrån och visa sedan upp mobilen för
funktionär vid ankomst.

Vi hänvisar till Best Western i Köping som har
specialpriser på boende under tävlingsdagarna. Hotellet
ligger också precis i anslutning till parkeringen på
fredagen och 400 m till Arenan.

HUSBILAR/HUSVAGNAR
Om vädret tillåter så kommer vi ha möjlighet att
låta husbilar övernatta i samband med medel-och
långdistanserna. Inga husvagnar. Vi hänvisar till
Eventor där det finns mer information om andra
möjlighter att övernatta i samband med SM.
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