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Välkommen till DM Sprintstafett 2017!
Samling

Parkering
Tävlingsregler
Terrängbeskrivning

Karta

Önnestad. Vägvisning från trafikplats Önnestad väg 21 vid Önnestad.
Vänligen respektera infart från Trafikplats Önnestad för att inte
riskera köra igenom tävlingsområdet!
På anvisad plats Önnestads IP. Avstånd P – TC max 800 m.
Tävlingsbestämmelser SOFT:s tävlingsregler och anvisningar.
Bebyggelse med vägrikt område och gräsytor samt enstaka dungar,
svagt kuperad. Skol- och förskoleområden med mycket staket
förekommer.
Önnestad. Skala 1:4000. Ekvidistans 2,5 m. Sprintnorm. Villatomter
är markerade som förbjudet område/tomtmark, hus ej redovisade.
Stenar ner till ca 0,4 m förekommer på kartan.
Nyritad 2017. Färglaserutskrift. Kartritare Niklas Nilsson.

Karttecken

X
X

(Grön rund ring) – Enstaka träd
(Grön prick) - Träd/buske
(Svart kryss) – Människoframställt föremål
(Svart ring) - Grillar, flaggstånger
(Svart streck) - Mindre hinder, lekredskap
(Brunt kryss) – Större stubbe

Lagsammansättning

Klass

Säkerhetsnålar

Använd i första hand egna säkerhetsnålar. Vid behov finns extra
nålar vid nummerlapps-utdelningen.
Gemensam start på arenan.
Laguppställningar inklusive SI-nummer lämnas via Eventor i samband
med anmälan eller senast på tävlingsdagen klockan 08.30. Saknas
SI-nummer vid denna tidpunkt tilldelas laget hyrpinnar á 25 kr per st.
I undantagsfall kan lagändringar också göras på förtryckt blankett på
tävlingsdagen senast kl. 09.00.
Sportident. Hyrbricka avhämtas vid direktanmälan.
Glöm ej tömma och checka din bricka innan start!

Start

Stämplingssystem

Sträcka 1 Sträcka 2 Sträcka 3 Sträcka 4
Herre 1
Herre 2
Dam 2
Dam 1
DH21
Svart
Grön
Blå
Röd
Övriga DM- Herre 1
Dam 1
Herre 1
Dam 1
klasser
Svart
Röd
Svart
Röd
Löpare 2
Löpare 1
Löpare 2
Löpare 1
Propaganda
Svart
Röd
Svart
Röd
Löpare som springer 2 sträckor skall använda samma SI-bricka och
nummerlapp på båda sträckorna. Det är tillåtet för damer att springa
herrsträckor i motsvarande åldersgrupp. I Propagandaklassen är det
helt fri lagsammansättning (sträcka 2 och 4 är något längre än
sträcka 1 och 3).

Start stafett

Gemensam start på arenan.
10.00
DH21, DH12, DH14
10.20
DH16, DH35, DH65, DH75
10.40
DH20, DH45, DH55, Propaganda

Uppvärmning

På arenan samt grusvägen öster därom. Även snitslad väg mot
parkering kan användas. Området utanför snitsel mellan arenan och
parkering samt väster och norr om arenan är tävlingsområde!

Kontroll-definitioner

Definitioner finns på kartan i samtliga klasser.

Kontroller

Kontroller markeras med orange/vita skärmar. Vid varje kontroll finns
stämplingsenhet och stiftklämma. Erhåller du inte ljud och ljussignal
stämplar du på kartan med stiftklämma och meddelar funktionär vid
målgång.
I vissa områden är det mycket tätt mellan kontrollerna – var noga
med att kontrollera kodsiffran.
All tomtmark är förbjuden att beträda. Respektera de boende och
deras rabatter! Var uppmärksam på häckar som är ritade med den
grönaste mörka färgen, dessa får ej passeras. Det finns områden
inom tävlingsområdet där det förekommer markarbeten, dessa är
markerade som förbjudna områden.

Banorna
Förbjudna områden

Vägpassage
Klädsel
Växel/Målgång

Insamling av kartor

Omstart
Skuggning

Maxtid

Se upp för trafik vid passage av vägar! Vissa vägar är förbjudna att
beträda, markerade med kryss.
Skor utan metalldubbar rekommenderas. Heltäckande klädsel
gäller.
Samtliga klasser har gemensam sista kontroll. Upploppet har 3 fållor.
Vänster fålla: Stafettlöpare som kommer in för växling.
Mittenfållan: Stafettlöpare som kommer i mål på sista sträckan.
Höger fålla: Alla individuella klasser.
Samtliga löpare ska målstämpla. På sista sträckan i stafetten är
målstämplingen placerad efter mållinjen.
Måldomare ser till att målstämpling sker i rätt ordning.
Lag som tar annat lags karta diskvalificeras. Lag som drabbas av att
annat lag tagit deras karta erhåller en ny karta, men ingen
tidskompensation ges.
Avläsning av löparbricka sker för stafettlöpare på vänstra sidan av
sekretariatstältet och för löpare i individuella klasser sker avläsningen
på högra sidan av tältet. OBS! Det är mycket viktigt att avläsning sker
på rätt ställe eftersom två separata tävlingssystem används. Även om
du bryter måste avläsning ske. Hyrd bricka lämnas direkt efter
avläsning.
Löpare som springer två sträckor måste tömma och checka brickan
mellan de två loppen vid ingången till växelfållan.
Kartinsamlig sker för växlande löpare i stafetten. Ingen kartinsamling
för individuella klasser. Vi utgår ifrån att de tävlande följer SOFT:s
regler och inte lämnar information om vare sig karta eller banor till
senare startande löpare.
Vid behov och efter att medaljörer i samtliga DM-klasser har gått i
mål. Meddelas av speakern.
Deltagare i tävlingsklasser får inte skugga annan löpare före eget
lopp. Deltagare i öppna motionsklasser får skugga löpare klasserna
Insk, U1, U2 före eget lopp.
1,5 timme

Öppna Motionsklasser Se PM för Öppna/Motions klasser.

Miniknat

Start mellan 9.00 och 11.00. Anmälan vid barnpassningen.

Första Hjälpen

Finns på arenan.

Prisutdelning

Efter avisering av speaker.

Priser

DM-plaketter och hederspriser i ungdomsklasser.
DM-plaketter och hederspris till segrarna i DH21.
DM-plaketter till segrarna i övriga mästerskapsklasser.
Hederspris till segrarna samt lottade priser i Propaganda-klassen.

Toaletter
Omklädnad, dusch

Toalettvagnar vid arenan samt Önnestads IP ca 800 från arenan.
Önnestads IP ca 800 m från arenan.

Barnpassning
Servering
Sportförsäljning
Skräp och avfall
Tävlingsledning

Från klockan 9.00.
Välförsett marketenteri, samt grill.
Förekommer ej.
Var vänlig släng skräp och avfall i utplacerade sopsäckar.
Tävlingsledare Magnus Tenghagen
Banläggare Björn Nilsson
Pressansvarig Lars Dahl
Jesper Håkansson, FK Göingarna

Ban- och
tävlingskontroll
Tävlingsjury

Från Skånes OF samt Lunds Ok.

OBS!

Allt deltagande sker på egen risk!

Lycka till!

