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SOFT-anvisning

1

Inledning

Tävlingen, som till vardags ofta benämns Veteran-RM, är ett inofficiellt mästerskap för
veteraner och ska arrangeras under beteckningen "Veteranmästerskap".
Eftersom tävlingen inte är instiftad som ett svenskt mästerskap ska den inte heller betecknas
som ett SM i traditionell mening. Detta innebär bland annat att deltagarna inte kan kräva högre
nivå på teknisk standard och service än vad som gäller vid allmänna (nationella) tävlingar.
SOFT anser att andemeningen med veteranmästerskapet främst bör vara att befrämja intresse
för ett aktivt utövande av orienteringssporten även i mer mogna åldrar.
De internationella mästerskapen som första gången arrangerades i olika idrotter i Canada 1985,
hade som uttalat ideal "Sport of life" där "deltagande på stor bredd kombineras med goda
prestationer, intresse för hälsofrämjande aktiviteter med teknisk färdighet och spännande
upplevelser med tävling i vänskaplig anda" (något fritt översatt). Enligt SOFT bör denna syn
också få prägla veteranmästerskapet i orientering.

2

Omfattning

Veteranmästerskap arrangeras enligt följande:
Dag 1 -

Individuell tävling, medeldistans

Dag 2 -

Individuell tävling, långdistans

3

Klassindelning och startmellanrum

Följande klassindelning gäller:
D85-, D80-, D75-, D70-, D65-, D60-, D55-, D50-, D45-, D40- samt D35H85-, H80-, H75-, H70-, H65-, H60-, H55-, H50-, H45-, H40- samt H35Arrangör har rätt att inbjuda till klasser, t ex för D/H90, D/H95 osv.
Om fler än ca 60 st anmäler sig i en klass kan arrangören dela upp deltagarna i två klasser.

Exempel:
110 deltagare är anmälda i H50-. Dessa delas då upp i två klasser.
H50-51 och H52-54

(klasserna betecknas H50- och H52-)

eller
H50-52 och H53-54

(klasserna betecknas H50- och H53-)

För att arrangören ska kunna göra denna uppdelning behöver ålder framgå av
anmälningssystemet.
Om uppdelning i två klasser fortfarande inte ger tillräckligt små klasser, får "ettårsklasser"
anordnas.
Exempel:
H35-, H36-, H37- osv.
Om mindre än tre (3) deltagare är anmälda i en åldersklass, kan arrangören slå ihop klassen
med närmast yngre åldersklass. Banlängd och svårighetsgrad ska anpassas till den äldsta av
grupperna.
Startmellanrummet ska vara minst två minuter.
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Banlängder

Banlängder enligt TA 301 Tävling, klasser och deltagande gäller.
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Avgifter

Anmälnings- och tävlingsavgifter enligt TA 402 Tävlingsadministration.
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Priser och medaljer

Arrangören svarar för eventuella priser och medaljer.
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Ansvarsområden

SOFT
•

Utser arrangörer efter samma förfarande som för SM-arrangör.

•

Planerar in lämpliga tävlingsdagar. För att minimera låsningar i det nationella
tävlingsprogrammet arrangeras tävlingen samma helg som SM-stafetten. Om detta
krockar med t ex älgjakt i Norrland kan tävlingen med fördel arrangeras under sen vår.

•

Utarbetar kortfattade anvisningar för arrangemanget.

•

Beviljar eventuella dispenser för tillämpning som ej följer SOFT:s tävlingregler.

•

Bistår SOFT med synpunkter på tilltänkt arrangör och lämpligt terrängval.

•

Ansvarar för ban- och tävlingskontroll, lika som vid övriga nationella tävlingar.

OF

Arrangören
Planerar och genomför arrangemanget enligt SOFT:s tävlingsregler och ovanstående speciella
anvisningar för Veteranmästerskap.
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