PM
DM Medel Småland

Välkomna till Bodhyltan!
Färd till Bodhyltan: Det är en mindre och slingrig väg sista biten så kör i
god tid! Vi kan inte ta emot husvagnar vid TC. För
parkering av husvagnar hänvisas till Gullabo
marknadsplats och Torsås sporthallsparkering.
OBS! Det är inte tillåtet med camping vid TC!
Parkering:

Vit/vit snitsel till TC max 400 meter. Följ skyltar!

Start:

Första ordinarie start kl 11.00
Start 1: Orange-vit snitsel 700 meter
(Stig och skog)
Klasser: D 12, H 12, D 14 K, H 14 K, D 14, H 14,
H 16 K, D 16, H 16, D 18, H 18, D 20, H 20,
D 21, H 21, D 35, H 35, D 40, H 40, D 45, H 45, D 50,
H 50, D 55, H 55, D 60, H 60, D 65, H 65, D 70, H 70,
H 75, D 80, H 80, ÖM 3, ÖM 5, ÖM 7,
ÖM 8
På väg till start korsas målfållan för flera
ungdomsklasser. Var försiktig vid passage och följ
vaktens anvisningar!
Vid start 1 är det något begränsat utrymme för
uppvärmning. På väg till start, efter ca 250 meter,
passeras en gammal inäga som lämpar sig för
uppvärmning.
Start 2: Orange-blå snitsel 450 meter
Lättframkomligt. (Åker och väg)
Klasser: Inskolning, U 1, U2, D 10, H 10, D 12 K,
H 12 K, ÖM 1
Snitsling för knatteknat passeras på väg till start. Följ rätt
snitsel!

Karta:

Bodhyltankartan.
Ritad av Muglo-kartor, Kjell Svensson, Nybro.
Offsettryckt 2010.
HD 60 och äldre skala 1:7500
Övriga 1:10 000. Ekv. 2,5m.
Ingen insamling av kartor vid målgång. Det är förbjudet
enligt tävlingsreglerna att visa kartan för löpare som ej
startat. Detta är extra viktigt i mästerskapstävling!

Lokala tecken:

O Grön ring = Särpräglat träd
X Svart kryss = Liten koja/Jaktpass

Sportident:

Tömenhet på väg till start. Vid utstämpling i målet
erhåller samtliga sträcktider.

Direktanmälan:

Till Inskolning, U-klasser samt Öppna motionsklasser
kan anmälan göras från kl 10.00 till kl 12.00 . Anmälan
görs i sekretariatet i direkt anslutning till målet. Start
mellan 10.30-12.30.

Starttider:

Första ordinarie start för DM-klasser kl 11.00. För
Inskolning, U-klasser, och kortklasser för ungdomar,
samt öppna motionsklasser fri starttid (startstämpling)
från kl 10.30. Försenad ankomst till start är tillåten med
max 30 minuter.

Terräng:

Detaljrik skogsmark med litet inslag av kulturmark. Svag
kupering, även flacka höjder och punkthöjder är
markerade på kartan. Framkomligheten är god till
mycket god. Stenhällar är, för trakten, rikligt
förekommande. Nästan enbart storskog på de svårare
banorna. Skogen består mestadels av gran- och
tallpartier. Orienteringstekniskt krävande terräng. De
allra längsta banorna kommer in i ett stenigt
vildmarksområde.

Kontrollbeskrivningar

Kontrollbeskrivningar finns både tryckta på kartan och
lösa vid start. Häftapparat finns vid start.

OBS!
Tätt mellan
kontroller.

Det är tätt mellan kontrollerna. Kontrollera
kodsiffran noga!
Det finns korsande banor. Ta kontrollerna i rätt ordning.

Vätska:

För nästan samtliga klasser. Markerat på samtliga
kartor.

Snitsling:

Klasserna Inskolning, H 10, D 10, H 12 K, D 12 K, U 1,
U 2 och ÖM 1 har orange-vit snitsling på en sträcka.
Snitslingen är markerad på kartan med violett banpåtryck
och på kontrollbeskrivningen.
Övriga klasser har denna orange-vita snitsling
markerad på kartan.
Det finns även snitslingar som binder ihop ledstänger
som framför allt de gula banorna D 12, H 12, D 14 K,
H 14 K och ÖM 3 kan använda delar av sträckor. De
är markerade i terrängen med orange-vit snitsel.
Snitslingen är markerad på samtliga kartor.

Förbjudna områden: Det finns förbjudna områden markerade på kartorna. De
har heldragen violett konturlinje på kartan och heldragen
blå-gul snitsel i terrängen.
Det finns även ett förbjudet område utanför
tävlingsområdet i närheten av TC. Detta område ligger
öster om vägen Bodhyltan-Stuvehyltan och är markerat
med skyltar ”Förbjudet område”. Var vänlig att respektera
dessa förbjudna områden!
Fårstängsel:

De gula banorna passerar ett par fårstängsel. Det finns
öppningar men även en övergång över stängslet som är
markerade på kartan med: )( Vid en kontroll har en
öppning gjorts i stängslet utan att det är markerat på
kartan. I terrängen är öppningarna markerade med röd/vit
snitsel. Var god och använd dessa öppningar vid passage
av stängslet!

Broar/Övergångar: Ett dike passeras av flertalet klasser. Det finns markerade
övergångar med brädor över diket främst till äldre löpare.
Dessa är markerade i terrängen med rödvit snitsel. På
kartan är de markerade med: )( Diket är bitvis djupt
men kan passeras utan problem av de flesta.
Inskolning:

På inskolningsbanan finns Glada och Sura Gubbar

Skuggning:

Det är tillåtet för löpare i DM-klass att skugga ungdomar
i Inskolning, U-klass och Öppen motion 1.

Maxtid:

2,5 timmar.

Nummerlappar:

Bärs av löparna i Vetlanda Team Sportia Cup-klasser,
(HD 12-18) samt H 21 och D 21. Nummerlappar samt
säkerhetsnålar finns vid starten.

Utom DM-tävlan:

I flera DM-klasser finns löpare som ej representerar
Smålandsföreningar. Detta är i enlighet med
tävlingsreglerna, TR 3.4.6. Löpare från andra distrikt än
Småland kan ej erövra DM-medalj.

Knatteknat:

Knatteknat genomförs ca 80 meter öster om målplatsen.
Följ blå/vit snitsel. Start från kl 9.00.

Barnpassning:

Finns på TC. Tillgång till tält vid regn.

Toalett:

Finns vid TC och start 1. Följ grön/vit snitsel 100 meter
söderut från TC.

Dusch:

Följ grön/gul snitsel 150 meter söderut.

Servering:

Finns på målområdet. Hamburgare, smörgåsar, godis
mm.

Prisutdelning:

Prisutdelning i 2 omgångar, först för hela klassen,
sedan DM-plaketter till Smålandslöparna.

Prisutdelare

Representant från Smålands OF

Tävlingsjury:

Lotta J Sundblad

Eksjö OK

Mats Ljungkvist

Kexholm

Rolf Jonsson

Nybro OK

Tävlingsledare
Bitr tävlingsledare

Percy Olausson 070-9422982
Ulla Olsson
076-8694765

Tävlingsledning:

Vi önskar alla en trevlig vistelse i Bodhyltanskogen!
Lycka till och välkomna till DM i medeldistans!

