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PM
Tävlingsarena
Marieholm, Olofström - 3 km söder om
Jämshög. Vägvisning från väg 116, från
koordinat N 6230490 / E 470480 (Sweref
99TM). Därifrån 500 m till parkering.
Parkering
Parkering på ängsmark. P-avgift 20 kr,
endast kontant betalning.
Parkering  arena: Gångväg max 300 m,
följ skyltning.
Löpare som anländer med stor buss skall
föranmäla detta till Patrik Wåhlin mobil
0708-91 91 52 senast den 16 september.
Strukna klasser
Följande klasser utgår: D20, H20, D18,
H18, D16, D16K, H16K, D14K, H14K,
D12K, H12K, H80, D85, H90.
Start
Första start kl. 09:30. Avstånd till start
1700 m orange-blå snitsel, väg-stig-terräng.
Startstämpling och fri starttid för Inskolning,
U-klasser och Öppna Motionsklasser.
Start kl. 09:00-10:30.
Överdragskläder kan lämnas vid starten,
de transporteras till arenan.
Karta, kontrollbeskrivning
Skala 1:7 500 för klasserna DH60 och
äldre samt för ÖM7. Övriga klasser har
skala 1:10 000. Ekvidistans 5 m. Digitalt
utskriven av Pernillas Grafiska.
Rekognosering och nyrevidering 2015 och
2016 av Per-Ola Olsson.
Kontrollbeskrivning är tryckt på kartan.
Lösa kontrollbeskrivningar finns vid starten.
Terrängbeskrivning
Terrängtyp:
Området består till övervägande del av
skogsmark och är starkt präglat av de tvära

omväxlingarna med bok- och granskog.
Rikligt med stenmurar, som utgör viktiga
fastighetsgränser och ofta är en naturlig
avgränsning mellan de dominerande trädslagen bok och gran.
Runt sluttningarna är bokskogen mest förekommande. Kulturmark finns utmed Ryssbergets västra sida.
Vägar och stigar i normal omfattning.
Kupering:
Måttlig kupering.
Framkomlighet:
Mycket god framkomlighet. Sikten i vit skog
är överlag 150-300 meter. Det finns ett
fåtal granplanteringar i olika växtålder.
Banor, förbjudna områden
Förbjudna områden är markerade med violett raster på tävlingskartorna. I terrängen är
de markerade med heldragen blå-gul snitsel.
Det finns två små farliga områden som är
förtydligade i terrängen med heldragen blågul snitsel.
Det förekommer tråd/taggtråd i terrängen,
vid behov förtydligad med vit snitsel.
En sträcka mellan två kontroller har röd-vit
snitslats i terrängen för följande klasser och
banor: Inskolning, U1, U2, D10, H10, D12,
H12, ÖM1, och ÖM3.
Otydliga stigar i terrängen har förtydligats
med vit snitsel.
Samtliga banor avslutas mycket nära ett
stenbrott. En väg söder om stenbrottet
utgör en gräns där det är tillåtet att springa.
Norr om vägen är det avspärrat med heldragen blå-gul snitsel.
Startlistor
Publiceras så fort som möjligt efter att alla
efteranmälda registrerats. Efteranmälda
lottas in i startfältet. 1 min startintervall kan
tillämpas.
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Stämplingssystem
Sportident. Hyrbricka tilldelas löpare som
inte anger SI-nummer vid anmälan, kostnad 30 kr. Förlorad hyrbricka debiteras
med 500 kr.
Klädsel
Heltäckande klädsel krävs enligt SOFT:s
regler.
Kontroller
Kontrollerna består av en aluminiumställning som är försedd med Sportidentenhet,
stiftklämma och skärm. Kontrollkoden står
på enheten och på ställningen. Det är den
tävlandes ansvar att få en registrering.
Om enheten är ur funktion ska stämpling
göras med stiftklämma i reservruta på kartan.
Maxtid
Maxtiden är 2 tim.
Målgång
Målstämpling sker på mållinjen vid ett
utbrutet mål, som är beläget 380 m från
sekretariatet där brickavläsning sker.
Skuggning
Löpare i tävlingsklass får före eget lopp
utföra skuggning i Inskolningsklass, U1,
U2, ÖM1. I övriga Öppna motionsklasser
får skuggning endast ske efter eget lopp.
Den som skuggar ska vara äldre än 17 år.
Skuggning före eget lopp får ej utföras av
löpare i rankingmeriterande klasser, dvs
DH21, DH20, DH18.
Öppna klasser
Försäljning vid sekretariatet för publiktävlingen mellan 08:30-10:00, se särskilt
PM på arenan. Start mellan 09:00-10:30.
Viltrapport
Rapportera om du har observerat älg, rådjur, dovhjort eller vildsvin. Lämna gärna
rapport om raserade stenmurar eller
stängsel!

Dusch
Varmdusch utomhus på arenan.
Toaletter
Toaletter finns vid starten och på arenan.
Sjukvård
Finns på arenan.
Klubbtält
Klubbtält får sättas upp på anvisad plats på
arenan.
Servering
Välsorterat marketenteri finns på arenan
och erbjuder varma och kalla drycker,
smörgåsar, pastasallad, hamburgare, korv,
kaffebröd, frukt samt godis.
Betalning kontant eller Swish.
Sportförsäljning
Välsorterad sportförsäljning på arenan,
SM-sport.
Barnpassning, miniknat
Barnpassning på arenan, öppnar kl. 09:00.
Miniknat finns på arenan. Start mellan
09:00-10:30.
Resultatlistor
Sätts löpande upp vid arenan och publiceras direkt efter avslutad tävling i Eventor.
Priser
Priser i ungdomsklasserna och upp t o m
DH21, lottade priser bland övriga klasser.
Pris till alla i klasserna Inskolning, U1 och
U2, som kan hämtas direkt efter loppet vid
prisbordet.
Prisutdelning
Tyst prisutdelning tillämpas, vilket innebär
att pristagarna kan hämta sitt numrerade
pris när klassen är klar. Pristagarna
markeras på resultatlistan.
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Tävlingsregler
Svenska Orienteringsförbundets
tävlingsregler, med tillägg av detta PM.
Tävlingsjury
Anna Lilja Rasmussen, Blekinge OF (ordf)
Johan Swartz, OK Orion
Lena Swartz, OK Orion

Live-service
Tävlingen kommer att kunna följas via vår
Live-service. Länkar till resultat finns att
hitta på http://live.orientering.se

Sociala medier
Använd gärna hashtag #smblekinge2016.
Huvudfunktionärer
Tävlingsledare
Tävlingsledare SM
Bitr. tävlingsledare SM
Banläggare
Bankontrollant
Tävlingskontrollant
Pressvärd
Parkering
SOFT:s huvudsponsor

Per Erlandsson
Kerstin Tjernlund
Cissi Lingerud
Thomas Henmyr
Raimo Salminen
Lennart Smedenmark
Per-Arne Höög
Patrik Wåhlin

0708-18 29 01
070-627 34 63
0708-74 57 31
070-680 76 76
070-142 96 23
070-571 59 84
076-812 94 51
0708-91 91 52

Guldsponsorer:

Silversponsorer:
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