Prel PM
Välkommen till Fyrklubbs
Söndag 17 september
Om regnandet fortsätter kan det bli problem med köer in till
parkeringen. Kom därför i god tid så du/ni inte hamnar i tidsnöd!
Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler samt för Fyrklubbs gällande.

Samlingsplats

Näverängen. Vägvisning från Rv 21 vid Hyllstofta. 56°7'49.3"N 13°19'13.6"E.
OBS! Infart till TC söderifrån är inte tillåten.

Parkering

Avstånd P – arena max 200 m.

Start

Första start kl 10.00. Efteranmälda startar före. Tömning av SI-enhet på väg till
start.
Samtliga Fyrklubbsklasser. 2000 meter. Följ orange/vit snitsel. Stig och grusväg. Se
upp för delning. Toaletter finns på väg till start.

1 Grupp A-B
2 Grupp C-D
3 Grupp E

Start 4

Samtliga ungdomsklasser och Öppna klasser. 400 meter. Följ orange/blå snitsel,
mestadels i terräng. Ingen toalett vid start. Tömning av SI-enhet på väg till start.

Startmetod

Kartan erhålles vid startögonblicket för alla löpare i Fyrklubbstävlingen. Klassen
finns tryckt på kartan. Ungdomsklasserna erhåller kartan 1 minut före start. Uklasser, Inskolning och Öppna Motionsklasser startstämplar med fri starttid mellan
kl 10.00-12.00.

Sen start

Anmäl sen ankomst vid starten. Följ funktionärernas anvisningar. Deltagare har
rätt att starta upp till 30 minuter efter sin starttid.

Nummerlappar

Bäres av 20-mannaklubbarnas löpare. Avhämtas vid sekretariatet.

Hyrbrickor

Sportidents hyrbrickor hämtas vid sekretariatet. Debiteras med 25 kr. Förlorad
bricka debiteras med 400 kr.

Karta

Storaryd, skala 1:10000, ekv 5 m. Nyritad och reviderad 2017. Färglaserutskrift.
Kartritare Fredrik Nilsson.

Angivelser

Angivelser är tryckta på kartan. Lösa angivelser finns för samtliga klasser.

Terrängbeskrivning

Terrängtyp: Skogsmark bestående av både löv- och barrskog i varierande ålder.
Stigar och vägar i normal omfattning.
Kupering: Svag till måttlig.
Framkomlighet: Vissa delar av terrängen har begränsad framkomlighet. I området
söder om arenan går normalt betesdjur fritt, varför det finns mycket taggtråd i
terrängen.
Pga det kraftiga regnandet under de senaste dagarna har vissa bäckar, som ska
vara lätt passerbara, blivit fyllda till brädden. På de ställen, som vi ser att många
kommer att passera, har några spänger lagts ut som hjälpmedel. Dessa är inte
markerade på kartan, endast markerade med vit snitsel i terrängen.
Ett jordgetingbo har upptäckts i närområdet vid en kontroll. Detta berör endast de
längre banorna. Höjden är avspärrad med vit snitsel.
Samtliga, utom Öppna banor och Ungdomsbanor, passerar en större, asfalterad
väg. Se upp för trafiken och iakttag försiktighet!

Förbjudna områden

Tomtmark. Överkryssad väg (XXXXXX).

Stämplingssystem

Sportident.

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.

Skuggning

Skuggningskartor finns för följande klasser: Inskolning, U1, U2, ÖM1 och ÖM12.
Den som skuggar får senare inte deltaga i ungdomsklass. Skuggning före eget lopp
får endast ske i klasserna Inskolning, U1, U2 samt ÖM1 och ÖM12.

Klädsel

För att få starta krävs heltäckande klädsel. Självkontroll innan start. Funktionärer
har rätten att neka start om de anser att tävlingsreglerna gällande klädsel inte
uppfylls.

Maxtid

2,5 timmar.

Kartinsamling

Kartorna samlas in efter målgång fram till kl 12.00, därefter kan kartorna hämtas
klubbvis vid målet.

Viltrapport

I anslutning till målet.

Överdragskläder

Transporteras tillbaka från starterna.

Öppna klasser

Försäljning på arenan kl 9.00-11.30. Fri starttid mellan 10.00-12.00. Se separat PM.

Toaletter

Finns på arenan och vid start 1-3. Ingen toalett vid start 4.

Dusch

Tempererad dusch utomhus på arenan.

Barnpassning

Från kl 09.00, på arenan.

Miniknat

Start mellan 09.30-11.30, på arenan.

Sjukvård

Finns på arenan och nödnummer tryckt på kartan.

Marka

Marketenteri med grill som serverar korv med bröd, hamburgare, dricka,
smörgåsar, kakor och godis.

Sportförsäljning

SM Sport

Resultat

Kommer att anslås efterhand. Gruppresultat visas fortlöpande på TV-skärmar vid
sekretariatet.

Prisutdelning

Fyrklubbspokalen till segrande lag i högsta gruppen Plaketter i Fyrklubbsgrupperna. Hederspriser i ungdomsklasserna. Samtliga får pris i Inskolning, U1, U2
och ÖM12. Lottade priser i övriga öppna motionsklasser.

Tävlingsledare

Sören Andersson, bitr. Krister Österblad

Banläggare

Magnus Larsen, Leif-Åke Andersson

Pressansvarig

Frida Palm

Tävlings-/bankontroll.

Fredrik Nilsson, OK Pan Kristianstad

Tävlingsjury

Hjärnarps OL (och 1 från Skof vid ev jurybehov).

Upplysningar

Tävlingsledare

Välkomna och Lycka till i skogen!
FK Boken

