Inbjudan Viad-jakten
100-årsminnet av den första officiella orienteringstävlingen
Final i Swedish League, deltävling 6 - Förkortad långdistans.
Publiktävlingen - Långdistans.

Söndag 5 Maj 2019
Orienteringssporten fyller 100 år 2019 och det ska firas! Tullinge SK välkomnar till en
orienteringsfest med Swedish League-tävlingar av högsta kvalitet. Tävlingen går i ett terrängområde
där det inte tävlats sedan Dag DM 1988, och med en kompakt arena kommer det bli orientering
ändå till sista kontrollen.
Per Forsberg är speaker och Svenska Orienteringsförbundet satsar på att sända tävlingarna på
webben. Håll dig uppdaterad om tävlingarna och jubileumsarrangemanget på:
http://swedishleaguefinal2019.se/

Klasser Swedish League

D21E, H21E

D20E, H20E

D18E, H18E

Segrartid

80 min

60 min

50 min

Preliminär banlängd

12,0/13,9 km

8,2/9,8 km

6,7/7,9 km

Gallring Swedish League

För avslutningstävlingen i Swedish Leauge sker ingen gallring, och
alla anmälda får starta i huvudklass. De tävlande som saknar poäng
från tidigare deltävlingar startar i masstarten 17 minuter efter första
start. För alla startande gäller att först godkänd i mål vinner,
inklusive de som startar i masstarten.
Swedish Leauge is open for all runners even if you have not
participated in earlier Swedish Leagues events in 2019.

Klasser publiktävling

DH 10-90, inskolning, U1, U2 och ÖM 1-9

Banlängder publiktävling

Banlängder och segrartider enligt Svenska orienteringsförbundets
tävlingsregler.

Anmälan

Via Eventor senast söndag 2019-04-28 kl. 23.59 (10milahelgen!)
Anmälningsavgift Swedish League 300 SEK
Anmälningsavgift publiktävling:
DH -16 75 SEK
DH 17- 170 SEK
Tävlande för svenska klubbar faktureras i efterhand, tävlande för
utländska klubbar betalar i förskott, bankuppgift:
IBAN: SE59 8000 0832 7900 4382 4358
BIC/SWIFT: SWEDSESS
Ange namn, klubb och tävling vid betalning.

Efteranmälan

Via Eventor senast onsdag 2019-05-01 kl. 23.59 mot 50% förhöjd
avgift.

Direktanmälan

Öppna banor samt U- och inskolningsklasser från 9.30
tävlingsdagen. Fri start 10.00 – 11.30.

Tävlingsarenan

Arenan ligger i närheten av Viads gård söder om Vårsta i södra
Stockholm.

Vägvisning

Samling Vägvisning från väg 569 (Skanssundsvägen). Avfart till
parkering är söder om Sibble i höjd med Eldtomta.
Allmänna färdmedel Pendeltåg till Tumba station, därefter buss
727 mot Skanssundet till hållplats Eldtomta.
Parkering 1000 m från arenan. Barnvagnsvänlig stig till arenan.
De som anländer med stor buss ska föranmälan detta till någon av
tävlingsledarna senast söndag 2019-04-28 kl. 23.59.
Parkeringsavgift 30 SEK/fordon.

Stämplingssystem

Sportident. SI nummer ska anges vid anmälan. Sportidentbricka kan
hyras för 30 SEK. Förlust av sportidentbricka kommer faktureras
klubben med 400 SEK.

Start

Swedish Leauge startar med jaktstart, samt masstart för de som
saknar poäng från tidigare deltävlingar. Det kommer vara karantän
och löpare skall ha lämnat arena och vara registrerade i karantän
enligt anvisningar som anges i PM.
Första start 11.00
Publiktävlingen startar med individuell start.
Första ordinarie start 10.00.

Startlistor

Startlistor för Swedish Leauge publiceras på Eventor lördag kväll
2019-05-04
Startlistor för publiktävlingen publiceras på Eventor torsdag 201905-02

PM

Preliminärt PM publiceras på Eventor en vecka innan tävlingen,
söndag 2019-04-28

Karta

Ny karta, ritad 2018 av Anders Wisén enligt ISOM 2017.
Offset-tryckt karta för Swedish League och DH18-21 i
publiktävlingen. Digitalutskriven karta på av SOFT certifierad
utskrivare för övriga klasser.
Skala
1:15 000 för Swedish League och DH18-21 i publiktävlingen.
1:10 000 för DH10-16, DH35-40, Inskolning, U-klasser och ÖM9.
1:7 500 för DH45-90 och ÖM1-8.

Terrängbeskrivning

Skogsmark som korsars av ett flertal vägar. Området är varierat
med det norra området som består av småkuperad detaljrik terräng
med god framkomlighet och ett antal större sankmarker. Det
mellersta området består av höjder och detaljfattiga områden mellan
höjderna där framkomligheten och sikten varierar från mycket god
till begränsad av tätare områden som är markerade på kartan. Det
södra området består av en större platå med lättframkomlig terräng.
Den västra delen av området består av en starkt kuperad detaljfattig
sluttning, i övrigt är kuperingen måttlig.

Avlysning

Tävlingsområdet är avlyst, se Eventor för detaljer.

Service vid arenan

Dusch, Första hjälpen, Barnpassning, Miniknat, Marka

Miniknat

Miniknat kommer finnas i anslutning till arenan med fri start 9.30 –
12.00. Avgift 20 SEK per deltagare.

Tävlingsregler

Svenska Orienteringsförbundets regelverk inklusive regler för
Swedish League kompletterad med denna inbjudan samt tävlingsPM gäller.

Webb o mer information

Läs mer om festen, tävlingen och arrangemanget på webben:
swedishleaguefinal2019.se
Swedish League avslutningshelgen sker på uppdrag av Svenska
Orienteringsförbundet och Stockholms Orienteringsförbund, i
samarbete med Järla Orientering och Skidor.

Huvudfunktionärer
Tävlingsledare
Banläggare
Kartkontrollant
Bankontrollant
Arrangörscoach
SOFT-ansvarig
IT-coach
Speaker

Björn Axelsson, +4673 340 31 83, bjorn66axelsson@outlook.com
Robert Lidström, +4670 673 83 87, robert.lidstrom@gmail.com
Per-Ove Melinder
Carl Bachman
Rune Rådeström
Lennart Bjursäter
Bo Månsson
Henrik Skoglund
Samuel Henriksson
Per Forsberg

Tullinge SK hälsar alla Välkomna

