PM
preliminärt =
läs även på arenan

Hjärtligt välkommen till
DM Stafett Blekinge
den 6 september 2015!
Samling

Hällaryds skola.
Avfart från E22 vid Karlshamn Östra, nr 53, därefter vägvisning,
GPS N56o 12’21.06, E14o 56’50.50.

Parkering

Vid skolan, därifrån max 100 m till arenan.

Laguppställning

Via Eventor senast lördag 5 september kl 16.00.

Lagändring

Senast 30 minuter innan respektive start. SI-bricka följer löpare och inte
sträcka! Ändrar man sträcka byter man alltså INTE bricka!

Nummerlappar

Skall bäras på bröstet ovikt och väl synlig av samtliga stafettlöpare.
OBS! Ta med egna säkerhetsnålar!

Start

Samtliga stafettstarter sker i anslutning till arenan, följ funktionärers
anvisningar. Töm och check vid ingång till fålla. Karta i startögonblicket
för alla stafettklasser.

Starttider

Kl 10.00: H20, H21, H150, H16, H120, D120, D150, D16, D20, D21 och DH
Äldre
Kl 10.05: DH12 och Propaganda

Växling

Inkommande löpare stämplar på växlingsfållans mållinje. Därefter
lämnas kartan till funktionär och löpare fortsätter till kartplanket. Växling
sker genom att kartan överlämnas till nästa sträckas löpare. Se till att ta
rätt karta! Utgående löpare följer snitsel till startpunkt. Mellansträckans
extrakartor i klasserna DH12, D16 och H16 finns i en extra kartlåda på väg
till startpunkten.

Fel karta

Lag som tar ett annat lags karta diskvalificeras. Lag som drabbas får en
ny karta av funktionär vid kartplanket, men får ingen tidskompensation.
Kontrollera alltid att kartans lagnummer och sträcka är rätt! Det är
löparnas ansvar att växla med rätt karta.

Målgång

Vid målgång är det mållinjen som räknas för avgörandet av placering.
Målstämpling efter mållinjen registrerar den officiella tiden. Måldomare
avgör eventuellt svårtolkade inbördes placeringar.

Stämpling

Sportident används i samtliga klasser. Bricknummer skall anges i
anmälan. Anmäld bricka följer sträcka. Bricka kan hyras för 30 kr, ej
återlämnad bricka debiteras 500 kr. Hyrbricka utlämnas vid
sekretariatet. Kom ihåg att tömma brickan vid ingång till växlingsfållan!

Karta

Hällaryd. Skala 1:10 000, utom i klassen ”DH äldre” som har 1:7 500.
Ekvidistans 5 meter.
Kontrollsiffrorna har inte alltid har optimal placering i förhållande till
kontrollringar och streck p g a att det är svårt att styra den exakta
placeringen där banorna (som alla är individuella) har mycket vinklar och
korta sträckor.

Snitslade stigar

Stigar som är otydliga har snitslats med vit snitsel.

Terrängbeskrivning

Skogsmark med inslag av kulturmark och mindre berghällar.
Vegetationen består mest av blandskog, några grönområden
förekommer, annars god framkomlighet. Svag till måttlig kupering.

Kartutlämning

Sker lagvis vid sekretariatet. Speakern informerar.

Kontroller

Kontrollerna markeras med skärm, elektronisk enhet samt reservstämpel.
Kontrollerna sitter tätt så kontrollera kodsiffrorna noga!

Klädsel

Heltäckande klädsel krävs.

Öppna klasser

Inskolning, U1, U2, ÖM1, ÖM3, ÖM5, ÖM7 och ÖM8.
Försäljning på arenan från kl 09.30. Start mellan kl 10.00 – 11.00.
Mer information på separat PM.

Miniknat

Vid parkeringen, ca100 meter från arenan.
Start mellan kl 09.30 och kl 11.30.
Ta gärna med egen SI-bricka, det är okej att använda samma som
används i tävlingen.

Barnpassning

Vid parkeringen, ca 100 meter från arenan. Från kl 09.30.

Toalett

I toalettvagn vid parkeringen samt i skolans omklädningsrum (inga skor
inomhus).

Omklädning/dusch

Vid parkeringen, ca 100 meter från arenan, i skolans omklädningsrum
(inga skor inomhus).

Servering/grill

Välförsedd marka på arenan.

Sjukvård

Hjärtstartare från Techmedico AB finns på arenan. Även material för
egenvård finns, men i begränsad omfattning.

Prisutdelning

DM-medaljer i tävlingsklasser. Lottade priser på öppna banor samt pris till
samtliga deltagare i Inskolning, U1 och U2.

Tävlingsledare

Thommy Bergman, tel 0706-80 87 01.

Banläggare

Nils-Arne Håkansson.

Bankontrollant

Inga-Lill Wikingsson och Göran Andersson.

Tävlingskontrollant

Mats Widesjö.

Tävlingsjury

Ordförande Lennart Smedenmark, Blekinge OF, Lars Persson, Pierre
Danielsson OK Skogsfalken.

Lycka till i skogen!

Stigmännen Karlshamns OK

