Slutligt PM Smålands sprint-DM 15 augusti 2020

Pölder OL-Cup
Tävlingen ingår i Pölder OL-Cup
för DH12-16.
Samling
Avfart Västervik E22, därefter
vägvisning med OL-skärmar.
GPS-koordinater till parkering N
57 747011, E 16 627679.
Förutsättningar
Sammankomster på max 50
personer är möjliga att
genomföra om vi följer
Folkhälsomyndighetens (FHM)
anvisningar och SMOF:s
tolkningar av dessa. Det innebär
att du följer våra anvisningar,
stannar hemma om du är sjuk,
undviker samåkning utanför
familjen eller de som du
dagligen umgås med, kommer
inte till parkeringen tidigare än
45 minuter före start och lämnar
tävlingen snarast efter
utstämpling. Tävlande stannar
kvar på parkeringen tills det är
dags att gå till start.
Medföljande, icke tävlande,
ombeds att stanna vid bilen och
inte följa med till start eller
målområde. Vi har funktionärer
vid start, mål och utstämpling
som ser till att inga
folksamlingar uppstår.
Avstånd parkering-start
1350 meter. Frivillig p-avgift till
VO:s ungdomssektion.
Öppna klasser
Ingen anmälan i öppna klasser
på tävlingsdagen.
Stämpling
Sportident. Töm och Check
finns100 meter innan start.
Hyrbricka finns till en kostnad av
30 kr.
Hyrbricka erhålles på väg till
start.
Start/resultatlista
Start- och resultatlista
publiceras på Eventor.
Liveresultat och livelox kommer
att finnas.
Startlista och slutligt PM anslås
även vid parkeringen.

Start
Två starter tillämpas, start 1 och start 2,
med gemensam väg till start men med
skilda fållor och separata startpunkter.
Första start klockan 9.15. Avstånd
parkering-start 1350 meter, orange/vit
snitsel. Ca 100 meter före start står en
skylt ”Vänta här tills 5 minuter före din
starttid”. Här finns Töm och Check.
Därefter går du fram till start och ställer
dig i startfålla i den klass du är anmäld i.
Hyrbricka erhålles på väg till start.
OBS! Startstämpling i alla klasser.
Maxtid
Kontrollerna plockas in 75 minuter efter
sista start.
Kontrollbeskrivning
Finns endast på kartan.
Karta
Västervik Gymnasium/Markör,
ekvidistans 2 meter. Nyritad 2019/2020
av Jakob Lööf enligt ISSprOM2019.
Digitaltryck.
Skala 1:3 000 för klasserna DH10-14,
DH45-DH65.och öppna .klasser
Skala 1:4 000 för klasserna DH16DH40.
Lokala karttecken:
Svart ring: hög belysningsstolpe (ej
vanlig gatlykta).
Svart kryss: staty,grillplats,lekställning.

Mål/utstämpling
Löpare går efter målstämpling direkt
till utstämpling, ca 100 meter, följ
skyltning.
Efter utstämpling går löpare direkt till
parkeringen, ca 450 meter, vit snitsel.
Trafiksäkerhet
Observera att tävlande inte har
företräde i trafiken och att deltagande
sker på egen risk.
Funktionärer får inte reglera den
allmänna trafiken utan enbart varna
den allmänna trafiken om att lopp
pågår. Funktionärer får och ska vid
behov stoppa de som deltar i loppet
så att den allmänna trafiken inte
onödigtvis hindras eller störs.
Sprintregler
För sprintorientering gäller särskilda
regler som skiljer sig från traditionell
skogsorientering. Det är den tävlandes
skyldighet att känna till dessa.
Se separat dokument som SOFT tagit
fram ” Särslida sprintregler och
karttecken” som på ett enkelt sätt
belyser vad som skiljer sprint mot
traditionell orientering samt vilka
karttecken som är förbjudna att
passera i sprintorientering.
Första hjälpen
I anslutning till utstämplingen.

Terrängbeskrivning/klädsel
Bebyggelse med varierande inslag av
lägenhetsområden, skolgårdar samt
inslag av mindre skogsområden.
Kuperingen är svag och
framkomligheten är god. Mindre
stadsnära skogspartier finns och även
områden med gräs/undervegetation i
anslutning till bostadsområden
(stadsäng) därför rekommenderas långa
strumpor alternativt långa byxor.
Löpskor eller skor med gummidobb är
lämpliga.

Övrig service
Ingen dusch, servering, barnpassning
eller knatteknat.

Toalett
Bajamajor finns vid parkering och 100
meter före start.

Bankontrollant
Joakim Karmetun, OK Njudung.

Priser
DM-plaketter till de 3 första i varje klass
som delas ut vid senare tillfälle. I övrigt
inga priser.

Tävlingsledare
Kenth Carlsson, 070-378 69 65
Johan Stark, 070-203 38 70
Banläggare
Lena Eliasson-Lööf
Tävlingskontrollant
Sven-Åke Karlsson, IK HP.

Tävlingsregler
SOFT:s tävlingsregler samt tävlingens
PM.
Jury
Roland Nilsson, SOK Viljan, Mats
Ljungqvist, Kexholms SK, Lisbeth
Karlsson, Vaggeryds SOK.

