PM
SMÅLANDSKAVLEN 27-28 OKT 2018
Växjö OK - OK Norrvirdarna - Värend GN - Alvesta SOK

PM för 66:e Smålandskavlen | Asa Lammhult 2018
Samling

Asa Herrgård. Vägvisning från v 30 i Lammhult. Därifrån 15 km.

Parkering

På anvisade platser, ca 500 m från arenan. P-avg 20 kr/dag. Ej tillåtet att ställa upp
husvagnar och husbilar i anslutning till arenan. Husvagnar och husbilar hänvisas
till Hälsoarenan i Lammhult, 100 SEK/natt, tillgång till toalett. Anmälan i Eventor.
Bussar anmäler sig via mail till anna.mattsson@vaxjo.se

Incheckning

Förteckning över förläggning och vägvisning till dessa läggs ut på hemsidan före
tävlingen med tillhörande förläggnings-PM. Utlämning av klubbkuvert sker från
lördag kl 15.30 på tävlingsexpeditionen vid arenan.

Tävlingsexpedition

Tävlingsexpeditionen är belägen på arenan. Öppettider lördag från kl 15.30 fram
till sista målgång, och söndag från kl 07.30. Tävlingsexpeditionen fungerar också
som klagomur.

Klubbkuvert

Klubbkuvert med samtliga lagkuvert eventuella hyrbrickor, samt arenakarta och
PM, delas ut på tävlingsexpeditionen.

Invigning

På arenan 18.45.

Banlängder

Banlängder, inklusive snitsel 800 m
Sträcka 1.
Sträcka 2.
Sträcka 3.
Sträcka 4.
Sträcka 5.

Herrar
11,1-11,3
8,2-8,4
5,9-6,2
9,7-10,0
12,6-12,9

Damer
Gafflad
6,4-6.5
Gafflad
5,6-5,7
Gafflad
4,8-4,9
Gafflad
6,5-6-6
Gafflad
8,0-8,1

H16
Sträcka 1.
Sträcka 2.
Sträcka 3.
Sträcka 4.

5,6
4,5-4,5
3,9
5,8-5,9

D16
Fjärilsgafflad
Gafflad
Rak
Gafflad

4,7
4,0
3,9
4,4

Gafflingsmodell H16 och D16 Sträcka 1 Natt

Open
Gafflad
Gafflad
Gafflad
Gafflad
Gafflad

5,2-5,3
5,2-5,3
5,4-5-5
4,4
6,7-6,8

Gafflad
Gafflad
Gafflad
Rak
Gafflad

HD 12
Fjärilsgafflad 3,4-3,5
Gafflad
Gafflad
3,5
Rak
Rak
3,4-3,5
Gafflad
Gafflad

Öppna Motionsklasser För Öppna Motionsklasser hänvisas till distriktstävlingen. Det är tillåtet att
springa en bana i Öppen Motionsklass på söndagen, efter att ha sprungit en
nattsträcka i Smålandskavlen. Gäller för alla klasser. Här går det bra att springa
med samma SI Pinne som användes på nattsträckan.
Laguppställningar

Namn och bricknummer för löpare inlämnas senast lördag 27 okt kl.11.00 online
via Eventor. Eventuella akuta namnändringar inlämnas till tävlingsexpeditionen
absolut senast kl.16.30 lördag 27 okt. Lag som inte följer de i reglerna angivna
åldersgränserna i de klasser sådana förekommer, kommer att diskvalificeras.
I klass Open, kan en och samma löpare springa flera sträckor. Man kan dock inte
springa en sträcka i någon av de andra klasserna, och sedan springa en sträcka i
Open (eller tvärt om). Observera att varje SI pinne bara kan användas för en
sträcka.

Terrängbeskrivning

Terrängtyp: Skogsmark. Skogsbilvägar genomkorsar området. Måttligt med
stigar närmast arenan, mindre med stigar på de längre banorna. Mindre
vattendrag och våtmarker förekommer
Kupering: Närmast arenan svag kupering, Måttligt till stark kupering på längre
banor.
Framkomlighet: Överlag god framkomlighet. Vegetationen består i huvudsak
av granskog i olika åldrar med inslag av tallskog. Grönområden förekommer.
Mestadels måttlig detaljrikedom, mindre områden detaljrika. Inga nyupptagna
hyggen i tävlingsområdet.

Karta

Asa Sydväst. Nyritad 2018 av Björn Palm. Grundmaterial av P-O Derebrant,
Kartskala 1:10000, ekvidistans 5 m, förutom Open sträcka 4, skala 1:7500.
Certifierad färgutskrift.
Otydliga stigar närmast arenan vitsnitslade.
Lokala tecken
O

Kolbotten på karta, 8-12 m diameter i terrängen
Kolbotten på angivelse

X

Vindskydd på karta och angivelse

Förbjudna områden markerade på kartan är viltzon och betesmark. Dessa är ej
markerade i terrängen.
Kontroller

Kontrollerna är på natten utmärkta med hängande röd/vit/blå plaststav med
reflex och på dagen med orange/vit hängande skärm. Kodsiffran är markerad på
ställning och Sportidentenheten. Stiftklämma finns vid varje kontroll.
Kontrollerna sitter ibland tätt, kontrollera kodsiffran.

Kontrollbeskrivning

Finns endast tryckt på tävlingskartorna.

Stämplingssystem

Sportident. Bricknummer skall anges vid laganmälan. Ändring av bricknummer
senare än lördag kl.11.00 godkänns ej. Om bricknummer inte har angivits vid
tidpunkt för anmälan av lagsammansättningen tilldelas laget hyrbrickor till en
kostnad av 30 SEK/st. Hyrd bricka, som ej återlämnas, debiteras med 700 SEK.
En och samma löparbricka får endast användas en gång i stafetten.

Löparbrickan

Töm och check av löparbrickan sker i anslutning till start- och växlingsplats.
Löparen själv ansvarar för att man springer med rätt löparbricka. Invänta ljudoch ljussignal vid stämpling, det är en bekräftelse på att stämplingen har skett.
Om inte någon bekräftelse fås från en kontrollenhet, pröva en annan enhet om
sådan finns. I sista hand stämpla med stiftklämma i reservruta på kartan. Har
reservruta nyttjats skall kartan lämnas och kontrolleras vid ”Röd utgång”. Efter
växling eller målgång fortsätt till avläsning. Hyrbricka återlämnas efter målgång. Ej
återlämnad bricka debiteras aktuell klubb med 700 SEK.

Nummerlappar

Nummerlapp skall bäras i samtliga stafettklasser, se startlista. Ta med egna
säkerhetsnålar. Reklam får ej vikas bort. Färg på nummerlappen skiljer mellan
sträckorna:
Klass
Herrar
Damer
Open
H16
D16
HD12

Nummer str 1
1Svart
71Svart
101Svart
201Svart
251Svart
301Svart

str 2
Röd
Röd
Röd
Svart
Svart
Blå

str 3
Svart
Svart
Svart
Blå
Blå
Röd

str 4
Blå
Blå
Blå
Röd
Röd
-

str 5
Röd
Röd
Röd
-

Spridningsmetod

Spridningsmetoder förekommer i alla klasser. Sträcka 4 i klass Open, sträcka 3 i
D16 och H16 och sträcka 2 i HD12är dock rak.

Start

För klasser med nattsträckor sker gemensam start på lördagskvällen. Start sker
på arenan med tider enligt följande:
Herrar 19.00
H16 19.45
Open 19.15

Damer 19.15
D16 19.30

Gemensam start i klass HD 12 söndag morgon kl. 09.30.
Löpare på 1:a sträckan går in i startfållan 5 minuter innan start. 2 minuter innan
start delas kartorna ut, och hålls i handen med baksidan uppåt tills att starten har
gått.
OBS! Under natten till söndagen sker övergång från sommartid till normaltid.
Jaktstart

Klasser med nattsträckor fortsätter med jaktstart under söndagsmorgonen.
Startlistor för söndagens jaktstart anslås på arenan och via Eventor. Upprop till
jaktstart sker 2 min före start. Utgående löpare springer till kartplank och tar sitt
lags karta och fortsätter därefter till startpunkten. Ca 400 meter till startpunkt
från kartplanket. OBS! Startpunkten måste passeras. Löpare får ej avvika från
snitseln i förtid.
Ledande lag i respektive klass startar enligt nedan:
Herrar
H16
Open

08:40
10.00
09:05

Damer
D16

08:50
09:45

Lag som ligger 45 minuter och längre efter ledande lag i respektive klass, startar
med 30 sekunders mellanrum.

Växlingsområde

Endast löpare får befinna sig i växlingsområdet.

Förvarning

Cirka ca 3 minuter före växling/målgång. Förvarnade lag redovisas på TV-skärm i
växlingsfållan.

Växling

Det är löparens ansvar att springa i rätt fålla in till växling. Vid växling sker
stämpling vid mållinjen, varefter kartan lämnas. Ingående löpare springer därefter
till kartplanket och tar sitt lags karta och fortsätter mot växlingsplanket och
lämnar över kartan till utgående löpare. Lag som tar fel karta diskvalificeras. Lag
som drabbas får ny karta vid kartplankets slut, men får ingen tidskompensation.
Cirka 400 meter till startpunkt från växlingsplanket. OBS! Startpunkten måste
passeras. Löpare får ej avvika från snitseln i förtid. Inkommande löpare passerar
avläsning efter kartöverlämningen.

Nattsträckorna

Sträcka 2 (Herrar, Damer och Open) respektive 1(H16 och D16) på natten
springer i fålla märkt Mål/Finish. Stämpling sker vid mållinjen.

Klasser där
extralöpare tillåts

Alla lag i D16 och H16 på sträcka 3 och i HD12 sträcka 2, kommer ha 3 stycken
kartor uppsatta på kartplanket. Vid växel tas alla tre kartor ner. Överblivna
kartor läggs i anvisad kartong. Samtliga sträckor med extralöpare är raka. Första
löpare till växling bland dessa lag med extralöpare skickar ut sträcka 4 respektive
sträcka 3. Är stämplingen korrekt kommer laget godkännas. Har den första
löparen på sträckan stämplat fel, kommer laget diskvalificeras, även om annan
löpare i laget stämplar rätt.

Målgång

Det är löparens ansvar att springa i rätt fålla in i mål. Målstämpling sker efter
mållinjen, måldomare avgör ordningsföljden. Kartan lämnas till funktionär efter
målgång.

Omstart

Växlingsfållan stängs ca kl 12.00. Omstart för samtliga klasser ca kl 12.15.
Omstart sker vid kartplanket. Speaker ger uppgift om exakt vilken tid som gäller.

Maxtid

150 minuter efter omstart.

Vätska

Vätska finns på de längre banorna. Markerade på karta och angivelse.

Viltrapport

Viltobservationer rapporteras till funktionär i målfållan.

Dusch

Omklädning i tält och varmvattendusch utomhus, i direkt anslutning till arenan.
Vänligen var återhållsam med vattenanvändningen under söndagen så att samtliga
deltagare får duschvatten.

Toaletter

I anslutning till arenan. Se skyltning.

Kartinsamling

Samtliga kartor kommer att samlas in efter växling och målgång.

Kartutlämning

Utlämning av tävlingskarta (med alla kontroller) sker på söndagen direkt efter
omstarten, ca 12.30.

Priser

Hederspriser till de tre bäst placerade lagen i respektive klass.

Klubbtält

Det finns möjlighet att sätta upp klubbtält på anvisad plats på arenan.

Servering

Välsorterad marka med bland annat grillade hamburgare, soppa och pannkakor.
Betalning med kontanter eller Swish.

Fältlunch

Asa Herrgård serverar på söndag i huvudbyggnaden fältlunch mellan 11:30-14:30.
Helgrillad dovhjort eller rimmad torskrygg. Vegetariskt alternativ, smörbakad
rotselleri med potatis o blomkålsstomp. Pris 105 kr. Barn upp till 12 år 55 kr.
Betalas direkt på plats.

Service

Speakerservice på svenska och engelska, första hjälpen, sportförsäljning (Pölder
Sport), med mera.

Internet

Under tävlingen sker kontinuerlig resultatrapportering, inklusive utsändning av
speakerljud, via hemsidan. Efter tävlingen finns resultat på hemsidan och Eventor.

Upplysningar

Tävlingsexpedition eller tävlingsledningen, telefon enligt nedan.

Tävlingsregler

SOFT:s och Smålands OF:s för Smålandskavlen

Tävlingsjury

Per Fransson, OK Njudung, ordförande
Magnus Svensson, Nässjö OK
Anna Ekbring, Kexholms SK

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare Magnus Johansson 076-830 36 00 smalandskavlen@vaxjook.se
Biträdande Tävlingsledare Patrik Karlsson 076-760 14 55
Banläggare John Carlsson
Biträdande Banläggare Henrik Tryggeson
Tävlingskontrollant Jörgen Fransson, SmOF
Bankontrollant Patrik Sjöqvist, OK Orion

Välkomna till Smålandskavlen 2018

