PM
Detta PM är preliminärt. Läs även PM på arenan.

Hjärtligt välkomna till DM Lång för Blekinge den 10 september 2017.
För klasserna DH12-16 ingår tävlingen även i Blekingecupen.
Samling

Östad. Vägvisning på väg 116 mellan Näsum och Jämshög.

Parkering

I anslutning till arenaplatsen.

Start

Första start kl 10:00. Efteranmälda lottas in i ordinarie startfält.
Fri starttid mellan 10:00 - 11:00 med startstämpling för Inskolning, U-klasser och
Öppen Motion.
Till start samtliga klasser 1000 meter, följ orange-vit snitsel. Brant backe på slutet.

Öppna klasser

Inskolning, U1, U2, ÖM1, ÖM3, ÖM5, ÖM7 och ÖM8. Försäljning på arenan
kl 09:30 - 10:45. Start kl 10:00 - 11.00. Skuggning är tillåten i Inskolning, U1, U2.

Klädsel

Heltäckande tävlingsdress ska bäras av deltagarna enligt SOFT:s regler.

Nummerlappar

Klasserna DH12- 16. Självservering vid start, säkerhetsnålar finns.

Stämpling

Sportident används i samtliga klasser. Bricknummer skall anges i anmälan, annars
kan bricka hyras på arenan för 30 kr. Ej återlämnad bricka debiteras 500 kr.
Hyrbricka utlämnas vid sekretariatet. Tömning och check-in av brickan skall göras
innan start.

Karta

SM-kartan från 2016 vilken är aktualiserad av kartritare Per-Ola Olsson sommaren
2017. Skala 1:15 000 för DH18 - DH21, 1:7 500 för DH60 och äldre. 1:10 000 för
övriga. OBS! Även för DH16! Ekvidistans 5 meter. Kartorna är printade hos Pernillas
Grafiska i Mörrum.

Snitsling

På banan för D10, H10, U2 resp. ÖM1 finns en konstgjord stig mellan två kontroller.
Denna är vitsnitslad i terrängen och inritad på samtliga tävlingskartor med violett
färg. Dessutom är två otydliga stigar vitsnitslade i skogen. Detta är inte redovisat på
kartorna!

Terrängbeskrivning

Tävlingsområdet utgörs till övervägande del av skogsmark och är starkt präglat av
omväxlingen mellan bokskog och granskog. I området finns rikligt med stenmurar.
Vägar och stigar finns i normal omfattning. Mycket god framkomlighet som regel.
Dock finns en del grönområde som begränsar framkomligheten. Måttlig till stark
kupering. Sista delen av banorna går i terräng som sluttar brant utför.
Gallring har skett under sommaren i vissa områden med kvarliggande ris. Det finns
nya släpstigar, och nya jakttorn som inte är redovisade på kartan!
OBS! Precis efter starten på samtliga banorna finns ett elstängsel runt betesmark.
Det finns ingen ström i trådarna och vid genomgångar har tråden tagits ner.

Förbjudna områden

Respektera att tomtmark är förbjudet område.

Kontroller

Utmärkta med skärm, SI-enhet med kodsiffra samt reservstiftklämma (används
endast om SI-enheten slutat fungera).

Kontrollbeskrivning

Kontrollbeskrivningar finns tryckta på kartan och även lösa vid starten.

Vätska

Vätska (vatten) finns vid kontroll på längre banorna angivet på
kontrollbeskrivningen.

Maxtid

Maxtid 2,5 timmar.

Viltobservationer

Rapporteras till sekretariatet direkt efter målgång.

Miniknat

På arenan. Start från kl 09:30. Ta gärna med egen SI-bricka - det är okej att använda
samma som används i tävlingen. OBS! Läs inte av i ordinarie tävlingsavläsning!

Barnpassning

På arenan från kl 09:30.

Överdrag

Transporteras tillbaka till målet.

Toalett

Toalettvagn finns på arenan och en mindre på väg till start.

Dusch

I Näsums sporthall. 5 - 10 minuters bilresa söderut mot Näsum. Skylt finns på väg
116. För att komma in i sporthallens duschrum krävs en kod. Innan ni åker till
duschen gå till marketenteriet för att få koden. Inga skor inomhus.

Marketenteri

Sedvanlig servering med grill finns på arenan.

Sjukvård

Material för egenvård finns, men i begränsad omfattning.

Prisutdelning

DM-medaljer i tävlingsklasser. Lottade priser i Öppna klasser samt pris till samtliga
deltagare i Inskolning, U1 och U2.

Tävlingsledare

Mats Widesjö, tel 0708 - 414175.

Banläggare

Anders Wetterling, tel 0705 - 794181.

Bankontrollant

Bert-Inge Green.

Tävlingskontrollant

Sven-Åke Granquist.

Tävlingsjury

Jonas Johansson BLOF, Ingemar Månsson och Denys Shcherbakov från Ronneby OK.

Lycka till i skogen!

