DM Sprint Småland
Individuellt – Prel PM – lördag 19 maj

Preliminärt PM. Sena tillägg och ändringar kan förekomma. Det är den tävlandes ansvar att ta
del av slutgiltigt PM som anslås på arenan tävlingsdagen.
Samling

Hags kontor i Aneby. Vägvisning från länsväg 132,
samt från rondell i Aneby centrum. Notera: ombyggnation av bro i Aneby centrum gör att all trafik leds ut
till länsväg 132, ingen passering i öst-västlig riktning
möjlig genom Aneby centrum.

Deltävling i Pölder DM Cup

Parkering

På Lövsta industriområde. Gångavstånd max 200 m.
P-avgift 20:-/bil.

Direktanmälan

Kan göras till U-klasser och Öppna motionsklasser tävlingsdagen fram till kl 12.00.
Anmälan i anslutning till målet. Fri starttid kl 11.00-12.30.

Start

Till start samtliga klasser 400 m, orangevit snitsel. DH10-14 erhåller kartan en minut före
start. DH16-85 erhåller kartan i startögonblicket.
OBS! Sista minuten före start får löparen springa 60 m till resp kartback.
U- och Öppna klasser startstämpling med fri starttid, dock ej möjligt starta före kl 11.00.

Karta

Lövsta. Skala 1:4 000. Ekvidistans 5 meter. Färglaserutskrift. Kartritare: P-O Derebrant.
Ritad efter tidigare sprintnormen (ISSOM 2017). OBS! De karttecken som anger att ett
objekt inte går att passera innebär automatiskt att man ej heller får försöka passera.
Se mer i separat information om särskilda regler för sprint (dokument i Eventor).
Inom området finns ett flertal byggnader med tak, vilka är öppna på en eller flera sidor.
Dessa byggnader är ritade som “skärmtak” (ljusgrå yta) tillsammans med tjocka svarta
kantlinjer för väggarna – samma symbol som för opasserbar mur. Där ett vägghörn eller
väggslut används som kontroll, har detta på kontrollbeskrivningen därför markerats med
symbolen för “mur” (en tjock svart linje).

Kontrollbeskrivning Lösa kontrollbeskrivningar för samtliga klasser, samt även tryckt på tävlingskartan.
Terrängen

Merparten av banorna avgörs i industriområden och parkmark. Underlaget består
mestadels av asfalt-, grus- och gräsytor. Några mycket korta avsnitt (50-100 m) kan
löpas i skogsliknande områden (för H21 upp emot 300 m).

Trafik

Se upp för trafik på gator och vägar. Vakter finns utplacerade på några strategiska
ställen, men du som löpare har skyldighet att ta hänsyn till bilar och andra fordon.

Klädsel

Inget krav på heltäckande klädsel.

Stämpling

Sportident. Töm och check sker på väg till start. Stiftstämpel skall användas om den
elektroniska enheten inte fungerar. Reservrutor finns tryckt på kartan.

Maxtid

60 minuter i samtliga klasser.

Skuggning

Löpare i DM-klass får utföra skuggning först efter att eget DM-lopp genomförts.

Nummerlappar

Nummerlappar bärs av klasserna DH12 samt DH18-21. Självservering vid start.

Pölder DM Cup

Klasserna D18, H18, D20, H20, D21 och H21 ingår i Pölder DM Cup.

Deltagande i DM

Endast löpare tävlande för förening som tillhör Smålands OF är berättigad att delta i
DM. I ett antal klasser finns deltagare från föreningar utanför Småland. Dessa räknas in i
tävlingen, men kan ej erövra DM-medaljer, ej heller poäng i Pölder DM Cup.

Strukna klasser

Följande klasser utgår på grund av avsaknad av anmälningar: D80, D85.

Barnaktiviteter

Knatteknat och barnpassning finns på arenan från kl 9.45-13.00. Alla barn upp till och
med åtta år välkomna till knatteknatet.

Toalett/dusch

Toalett finns på arenan, se skyltning. Ingen toalett vid start.
Dusch inomhus i FB-hallen, följ snitsel ca 1.000 m. Ej tillåtet att avvika från snitslingen,
då denna väg passerar genom tävlingsområdet. Duscharna öppna 11.00-18.30.

Servering

Finns på arenan. Välsorterad matservering med kycklingwok, hamburgare med mera.

Sportförsäljning

Pölder Sport, finns på arenan.

Första hjälpen

Hjälp finns att få på arenan.

Priser

U-klasser – medalj direkt vid målgång.
Tävlingsklasser HD10-HD16 – rikligt med priser, utöver DM-medaljer till de tre främsta.
Tävlingsklasser HD18-HD21 – presentkort till de främsta, utöver DM-medaljer.
Från HD35 och äldre – DM-medaljer till de tre främsta.

Prisutdelning

Kl 17.00, efter avslutad stafett. Anledningen är att vi vill ge både deltagare och funktionärer bästa möjliga förutsättningar att förbereda sig inför stafetten, istället för att hantera en
prisutdelningsceremoni.

Tävlingsregler

Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler med de tillägg som anges i detta PM.

Tävlingsjury

Roland Nilsson, SOK Viljan, ordförande
Patrik Karlsson, Växjö OK
Anna Mattsson, OK Norrvirdarna

Huvudfunktionärer Helena Andersson, tävlingsledare, 076-831 78 10
Bo Henriksson, banläggare, 073-318 62 94
Sven-Åke Karlsson, IKHP, tävlingskontrollant, 070-246 22 30
Stefan Djurstedt, Eksjö SOK, bankontrollant, 073-075 03 00

