Nyheter i regelverket inför 2011
Det här dokumentet samlar de nyheter och förändringar som det
nya regelverket innebär för såväl arrangörer som tävlande.

2. Orienteringens regelverk
TR 2.1.3 Krav på likvärdiga tävlingar
Reglernas ändamål är att skapa rättvisa och likvärdiga tävlingar över hela landet. Likvärdiga är
inte samma sak som att alla delar av ett arrangemang ska utformas lika över hela landet.
TR 2.3 Beslutande instans
Förbundsmötet bestämmer numera över reglerna medan förbundsstyrelsen styr över
anvisningarna.
TR 2.4.2 Lokal dispens
Är ett nytt begrepp som OF kan nyttja och som automatiskt träder i kraft inom 60 dagar om
inte SOFT meddelar annat.

3. Tävling, klasser och deltagande
TR 3.3 Ny klassindelning
Efter ett ganska så omfattande arbete har ett helt nytt klassindelningssystem införts till 2011.
Ett orienteringsarrangemang kan numera indelas i tävlingsorientering och motionsorientering,
där motionsorientering i sin tur kan indelas i inskolnings- och utvecklingsklasser samt öppna
motionsklasser (ersätter öppen klass och motionsklass).
Notera att arrangör fortfarande har möjlighet att i samråd med OF bjuda in till åldersindelade
motionsklasser. Notera också att deltagande i patrull är tillåtet i klasserna D/H 12-16 Kort.
TR 3.4.1 Rätt att delta
Representation av endast en förening per säsong gäller tävlingar i Sverige, vilket nu tydligare
framgår.
TR 3.4.2 Damer i herrklass
I de tidigare reglerna framgick det inte att damer fick delta i herrklass vid individuell tävling.
Det gör det nu.
TR 3.4.5 Kombinationslag och föreningar i samverkan
Klubbar får efter godkänd ansökan hos SOFT samverka långsiktigt genom att under en hel
säsong tävla gemensamt i kombinationslag vid stafetter. Vid individuella tävlingar representerar
man sin egen förening. Står mer beskrivet i TA 301 Tävling, klasser och deltagande.
TR 3.4.5 Ej SOFT-anslutna stafettlag
I stafett, som inte är mästerskapstävling, får arrangören tillåta att lag med tävlande som inte är
medlem i SOFT-förening deltar. Medlemmen ska dock ha tillstånd av sin SOFT-förening först.
Tidigare stod detta i ett regelsupplement, men det är nu infört i regelverket.
TR 3.4.6 Deltagande vid DM
Endast den som representerar en SOFT-förening inom berört distrikt har rätt att tävla om
mästerskapstecken vid DM-tävling. Övriga får dock delta i klassen.
TR 3.4.6 Deltagande vid SM och USM samma år
Är ej tillåtet för vare sig långdistansen eller sprintdistansen.
TR 3.4.8 Rätt som deltagare att teckna avtal
Kommer att regleras i särskild anvisning.

4. Allmänna villkor för tävlingar
TR 4.1 Kvalitetssäkring
Ett nytt avsnitt som framför allt trycker på att regelverkets krav definierar den lägsta nivån för
god kvalitet hos ett arrangemang. Det betyder således att det går att göra mycket bättre.
TR 4.2.1 SOFT:s markpolicy
Ska följas.
TR 4.3 Rätt som arrangör att teckna avtal
Kommer att regleras i särskild anvisning.
TR 4.4 Ansökan om att arrangera tävling
Senaste tid för ansökan regleras i TA 402 Tävlingsansökan.
TR 4.5 Avlysning och sekretess
12 månader ska arrangör senast lysa av tävlingsområde för tävling inom nivå 1 och 2.
TR 4.6.2 Krav för klasser vid nationell tävling
Här finns en del nyheter jämfört med tidigare regelverk.
TR 4.7 Nya avgiftsbestämmelser
Inom fastställt avgiftsintervall bestämmer arrangören själv hur mycket den vill ta ut i
anmälningsavgift. Se mer i TA 404 Tävlingsadministration.
TR 4.8.1 Nya krav på inbjudan
Tabell är bortplockad ur reglerna och kravet på inbjudan sammanfattas numera med att
inbjudan ska innehålla all den information som den tävlande behöver för att fatta ett väl
underbyggt beslut om att anmäla sig till tävlingen.
TR 4.9.4 Offentliggörande av personuppgifter
Här har även GPS-uppföljning lagts till.
TR 4.11.1 Nya krav på tävlings-PM
Ingen tabell här heller utan kravet på PM sammanfattas med att det ska innehålla de
upplysningar som är av betydelse för den tävlandes deltagande i tävlingen.
TR 4.12.1 Tävlingsledning
Framgår nu mer tydligt att det är tävlingsledaren som ytterst ansvarar för att arrangemanget
följer reglerna och för att arbetet fördelas. Ingen annan.
TR 4.12.2 Utbildningskrav
Vid tävlingar inom nivå 1-4 ska av SOFT godkänd utbildning genomgåtts av tävlingsledare och
banläggare. Man kan även förvärva sina kunskaper på annat sätt, men detta bedömer i så fall
det OF där tävlingen genomförs. Här är viktigt att titta på egenskaper såsom erfarenheter,
tidigare utbildningar, uppdrag vid tidigare tävlingar samt inte minst goda referenser.
TR 4.13.3 Tävlingsjury
Denna ska bestå av tre personer, även för nationella tävlingar. Dessa kan dock komma från
endast två olika klubbar.
TR 4.15.1 Ultralång-SM för 18-åringarna
Har nu införts - även i regelverket.
TR 4.16 Riksmästerskap
Riksmästerskap för veteraner har fått en egen anvisning, TA 509.
TR 4.17.1 Regionala mästerskap
En rekommendation om vilka klasser som bör erbjudas. I övrigt bestämmer berörda distrikt
förutsättningarna.
TR 4.18.5 Lottning vid DM för flera distrikt
Åldersgrupper lottas här gemensamt till skillnad från tidigare.
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5. Tekniska regler för tävling
TR 5.3.1 Karta
Av SOFT godkänd karta gäller för tävlingar inom nivåerna 1-4. Ingen kartskala regleras längre i
regelboken, dock i anvisningarna.
TR 5.8.2 Fri starttid
Fri starttid har tillämpats i diverse tävlingsklasser men är numera inte tillåtet i dessa.
TR 5.8.4 Seedningsgrupper
Eliten får indelas i seedningsgrupper för tävling inom nivå 1 och 2.
TR 5.8.5 Fri intervallstart
Är ett nytt begrepp som är ett tillåtet alternativ för arrangören att tillämpa i alla klasser utom
rankingmeriterande. Fri intervallstart innebär att man får starta när man vill, dock på av
arrangören bestämda hela minuter (t ex varannan minut).
TR 5.9.3 Slumpmässig lottning
Relativt ny text som endast stod i regelsupplement. Är nu infört.
TR 5.10.2 Startplats och olika startmetoder
Viktigt att som arrangör separera de tävlande som har olika startmetoder så det blir ordning
och reda samt lugn och ro vid starten.
TR 5.11.1 Klädsel
Startchefen ska meddela startförbud för de tävlande som bedöms ha regelstridig klädsel eller
utrustning.
TR 5.11.3 Kontrollbeskrivning senast två minuter före start
Har uppkommit en del diskussion kring just två minuter, men ska man få det senast två minuter
före start är alltså det naturliga att man släpps in i aktuell fålla tre minuter före start, annars
hinner man inte få det två minuter före start.
TR 5.11.4 Sprint, D/H 16 och karta i startögonblicket
Numera får inte heller tävlande i D/H 16 se sin bana före startsignalen. Stod endast i
regelsupplement tidigare.
TR 5.11.6 Tjuvstart
Arrangören ska säkerställa att deltagaren inte hoppar över en fålla vid starten.
TR 5.11.7 Rättvisa vid starten
Det ska vara tydligt för till exempel ungdomsklasserna om man får ta sin karta och gå fram till
startlinjen eller inte. I andra idrotter är starten minst lika exakt som målgången. Från och med
2011 kanske även orientering tar detta på allvar.
TR 5.11.8 Startstämpling
Nya rutiner för arrangören. Observera att startstämpling i klasser med speaker inte är så lyckat.
TR 5.13.1 Vätska
Nya rutiner för vätska. Över 50 minuters beräknad segrartid och vätska ska serveras var 20-30
minut beroende på väderlek.
TR 5.13.5 Tappad bricka
Tappad bricka innebär tyvärr diskning. Arrangör behöver inte plocka in några elektroniska
enheter från skogen.
TR 5.16.2 Strykning av bandel
I undantagsfall får en avslutande del av banan strykas i händelse av allvarlig störning.
TR 5.17.2 Redovisning av spridningsmetoder
Ska göras på arenan så snart sista löpare startat.

3 (4)

6. Regler för tävlande
TR 6.1.4 Tappad bricka
Jämför TR 5.12.5. Här beskrivs förutsättningar för den tävlande.
TR 6.2.1 Otillåten fördel
Observera att till och med försök att skaffa sig otillåten fördel kan bestraffas. Står samma som
tidigare, men i anvisning TA 603 Tävlande på lika villkor utvecklas detta.
TR 6.2.7 Samlöpning
Inga stora skillnader mot tidigare. För att inte riskera att bli diskad för att störa annan löpare
får löpare avvisa den som följer efter. Tidigare var man skyldig att avvisa. I övrigt beskrivs
rättviseaspekt och tillämpning väl i TA 603.
TR 6.4.1 Tekniska hjälpmedel
Anvisningen om tekniska hjälpmedel, TA 605, är införd i regelverket nu. Låg tidigare endast på
orientering.se.
TR 6.5.3 Förbud mot tamdjur
Stod tidigare att endast hund var förbjudet att medföra under tävlingsmomentet.

8. Åtgärder vid regelöverträdelser
TR 8.1.1 Regelanmälan
Endast direkt berörda personer kan lämna in regelanmälan, dvs inte personer som följer en
onlinesändning via Internet.
TR 8.1.3 Tävlingsledningens behandling av anmälan
Ska ske utan tävlingsjuryns påverkan. Vid protest står annars inte juryn fri och obunden.
TR 8.4.2 Tidstillägg
Har införts som ett begrepp. Ska dock endast användas i undantagsfall, t ex i ungdomsklasser,
flerdagarstävlingar mm om förmildrande omständigheter föreligger. Vid tjuvstart ska tidstillägg
om en minut ges den tävlande (gäller förstås inte om den tävlande medvetet startar en minut
eller mer för tidigt - då är det diskning som gäller).
TR 8.4.6 Diskning vid stafett
Klarare regler vad som gäller om ett stafettlag t ex stämplar fel.
TR 8.4.8 Förenings överträdelse
Förening kan dra på sig tävlingsförbud om den inte sköter sig.
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