Preliminärt Tävlings-PM för DM Stafett 2018
Söndag 25 augusti 2018
Arena:

Snögrinde skjutbanor Klinte.

Vägvisning:

Skyltning längs väg 141 mellan Klintehamn och Hemse, 35 km S
om Visby. GPS koordinater till parkeringen:
Longitud: 18,25074
Latitud: 57,35849

Karta:

Klinte/Fröjel, nyritad/reviderad 2017 av Per-Inge Karlsson.
Ekvidistans 2,5 m.

Tävlingsform:

Stafett. Vuxenklasser: 3 deltagare per lag, mellansträckan kortare.
Ungdomsklasser: tom 16 år 2 sträckor. Flera löpare tillhörande
samma lag får starta på sträcka 1. Anges i anmälan.

Avstånd:

Parkering – Arena: 100-300m.
Start vid arenan.

Kartskala:

DH200 och DH170 skala 1:7 500,
Övriga skala 1:10 000.

Start:

Herrklasser kl. 10.00, damklasser och ungdomsklasser tom 16 år
kl. 10.10. Valfri starttid mellan kl. 09.30 - 11.00 för inskolning, Uklasser samt Öppen/Motion.

Snitsling:

Snitslade ledstänger (röd/vit snitsel) förekommer.
Otydliga stigar är snitslade med vit snitsel

Terräng:

Terrängtyp: Terrängen består av blandad skogs- och kulturmark
med ett rikt nät av vägar och stigar som genomkorsar området.
Skogen är i huvudsak av barrskogskaraktär i varierande ålder med
stort inslag av enbuskar samt mindre partier av tätare lövskog.
Kulturlandskapet är präglat av jord- och skogsbruk men många
spår av tidig kalkbrytning återfinns inom området med ett flertal
små stenbrott och kalkugnsruiner.

Kupering: I huvudsak flack terräng med mindre svagt kuperade
områden med detaljrik planbild. Inom områdets västra kant löper
en gammal kust/strandlinje med måttlig kupering.
Framkomlighet: Mestadels god framkomlighet. Områden med
nedsatt sikt och framkomlighet består dels av nyligen planterad
barrskog samt av tätare bestånd av enbuskar och/eller lövsly.
Främst i områdets norra del finns mindre partier med nedsatt
löpbarhet på grund av grenar och ris på marken efter genomförda
skogsavverkningar/röjningar.
Övrigt:

I terrängen förekommer uppsprungna stråk ifrån 2-dagars som
inte är redovisade på kartan.

Banlängder:

Kommer att finnas angivna på de anslagna startlistorna på arenan.

Stämplingssystem:

Sportident. Brickor finns att hyra vid sekretariatet, mot en kostnad
av 25 kr per dag.

Nummerlappar:

Skall bäras av samtliga löpare. Lagkuvert med nummerlappar
hämtas lagvis vid sekretariatet.

Varvning:

Klasserna H21 och D21 varvar inne på arenan.

Växling:

Inkommande löpare växlar till utgående löpare genom ryggdunk
efter målstämpling. Utgående löpare följer därefter snitsel till
kartplank. Utgående löpare ansvarar själva för att ta rätt karta. I
de klasser där det är tillåtet med fler löpare på första sträckan så
växlar den löpare som kommer först in.

Kontrolldefinitioner:

Finns endast tryckta på kartan.

Inskolningsklasser:

Anmälan sker vid sekretariatet. Inga glada och ledsna gubbar finns
i terrängen.

Direktanmälan :

Direktanmälan är möjligt i klasserna Inskolning, U1 och U2 samt
ÖM 1-8. Anmälan sker vid sekretariatet på arenan. Pris: 100 kr för
vuxna och 60 kr upp till 16 år. Avgiften faktureras klubben efter
tävlingen. OBS! Startstämpla.

Skuggning:

Skuggning är tillåtet i klasserna Inskolning, U1 och U2 samt ÖM1.
Skuggkartor finns.

Toaletter:

Toalett finns endast på arenan.

Protest:

Snarast till tävlingsledningen skriftligt, dock senast före tävlingens
avslutande.

Prisutdelning:

Preliminärt kl 13.00. Annonseras ut av speakern. För klasserna
U1/U2 samt inskolning så delas pris ut till samtliga deltagare.

Service:

Försäljning av enklare förtäring och kioskvaror. OBS! Ingen dusch,
medtag eget duschvatten.

Tävlingsledare:

Greger Westerlund, tel. 070-9792376.

Banläggare:

Björn Ahrling

Ban- och tävlingskontrollant: Gunnar Wallquist
Tävlingsjury:

Patrik Rönnbäck Visborgs OK (Ordf.), Maj Britt Gardelius IF Hansa
Hoburg, Björn Andersson Gotlands Bro OK.

Välkomna och lycka till!

