PM
DM-stafett för Småland söndagen den 8 september
Anmälan

Efteranmälan får göras via Eventor senast lördag 7 september kl. 15:00.

Samling

Lanna. Vägvisning från länsväg 152 mellan Bredaryd och Hillerstorp. Följ
av arrangören skyltad väg.

Parkering

Enligt anvisad plats max 500 m från TC. Avgift 20 kr.

Laguppställning

Lämnas i Eventor senast lördag 7 september kl. 15. Det gäller även SInummer. Lämnas inte SI-nummer så lämnas hyrbricka ut (innebär avgift).

Lagändringar

Lagändringar på tävlingsdagen görs till informationen senast kl. 09:30.
Blankett för lagändring finns i lagkuvert.

Nummerlappar/Lagkuvert

Hämtas i informationen och innehåller nummerlappar, säkerhetsnålar,
eventuella hyrbrickor och lagändringsblankett. Med tanke på miljön
lämnas nummerlappar som inte används lämnas tillbaka till informationen.
Nummerlappen ska bäras väl synlig för att underlätta vid växel.
Löpare på sträcka 1 bär röd nummerlapp
Löpare på sträcka 2 bär blå nummerlapp
Löpare på sträcka 3 bär svart nummerlapp

Kombinationslag

Tillåts delta, men räknas inte i DM.

Strukna klasser

H 75 och D 75.

Start

Sker klassvis. Löpare ropas fram fem minuter före start. Startkommando
sker med visselsignal.
Kl. 10:00
H 17-20, D17-20, D 16, D 35, H 65
Kl 10:10
H 21, D21, H 16, H 35, D 65
Kl. 10:20
H45, H 55, D14, D 55, D 75
Kl. 10:30
H 14, H 75, D 12, D 45

Kl. 10:40
H 12, Prop 1, Prop 2
Gaffling

Alla klasser är gafflade, förutom sträcka två i HD12 till HD16 och samtliga
sträckor i propaganda 1 och 2.

Stämpling

Sportident. Var god att kontrollera att rätt Sportidentnummer finns i
anmälan. Hyra av Sportident kostar 30 kr.

Terrängbeskrivning

Måttlig kupering. Mestadels god framkomlighet som delvis begränsas av
högt blåbärsris. Talldominerad skogsmark med inslag av hyggen och
grönområden i normal omfattning. I stort sett ingen kulturmark. Normal
detaljrikedom.

Karta

Lanna. Reviderad 2019 av Håkan Svensson.
Skala 1:10 000 för alla utom HD 45 och äldre samt Propaganda 2 som
har 1: 7500.
Ekvidistans 5 m.
Kartan är lasertryckt.
Kontrolldefinition finns tryckt på kartan.

Förbjudet område

I mycket begränsad omfattning, markerat med gul och blå snitsel.

Otydliga stigar

Viss otydliga stigar är markerade med vitsnitsel i terrängen och med lila
på alla tävlingskartor.

Förvarning

Finns under avslutningsdelen av banorna och redovisas vid växlingsfållan
för att underlätta växel.

Växling

Inkommande löpare springer in i växelfållan, stämplar och lämnar kartan
till målfunktionär. Löparen fortsätter sedan till växlingsplanket, tar kartan
markerad med lagnummer och sträcka. Löparna kontrollerar att rätt karta
lämnas över. Skulle kartor saknas kontaktas växelpersonal för extrakartor.
Ingen tidskompensation ges.
För ungdomsklasser och propaganda gäller:
Att första sträckslöparen tar kartor till alla de som ska ut på sträcka två
och lämnar över till utgående löpare. Kartorna ligger i en plastficka,
utgående löpare fördelar kartorna emellan sig. Används inte alla kartor på
mittensträckan ska de lämnas av utgående löpare på anvisad plats.
När flera löpare springer mellansträckan växlar den första löparen i mål ut
sistasträckslöparen.
Ungdomar har möjlighet att tillsammans med ledare komma in i
växlingsområdet innan tävlingen. Tid anvisas av speakern.

Målgång

Löpare som springer sistasträckan väljer fållan markerad Mål. Vid
spurtstrid är det löparen som först korsar mållinjen som vinner.

Målstämpling sker vid spurtstrid efter mållinjen i den ordning som
måldomaren anvisar.
Omstart

Tid för omstart meddelas i god tid av speakern.

Utgångna löpare

Måste gå via målet och stämpla ut sin SI-bricka.

Tävlingsdräkt

Heltäckande enligt SOFT:s tävlingsregler.

Toaletter

Finns vid TC.

Dusch

Utomhus i anslutning till TC

Första hjälpen

I anslutning till TC

Viltrapport

Klövvilt rapporteras till informationen i anslutning till målet.

Barnservice

Knatteknat från 09.00 till tävlingens slut.
Barnpassning på TC

Servering

Fika och enklare lunch finns till försäljning. Tänk på miljön och ta med
egen mugg till kaffet.

Sportförsäljning

Pölder Sport

Prisutdelning

DM-plaketter delas ut i anslutning till TC så fort klasserna blir klara

Kartutlämning

Kartorna lämnas ut vid informationen efter meddelande från speakern.

Jury

Patrik Karlsson, Växjö OK (ordf)
Per Lundberg, OK Bävern
Joakim Karmetun, OK Njudung

Tävlingsledare
Bitr. tävlingsledare
Banläggare
Bankontrollant
Tävlingskontrollant

Stina Albinsson, 0733-810361
Kenneth Waltersson
Mikael Hansson
Veronica Adolfsson, Anderstorps OK
Sven-Åke Carlsson, IKHP

