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Tävlingsarena

Blistorp. En av de vackraste arenor vi någonsin bjudit på.
Vägvisning utmed väg 116 mellan Jämshög och Näsum. Från avtag ca 4 km på
grusväg med delvis dålig sikt

Parkering - arena

Parkering, maximal gångväg 300 meter

Strukna klasser

D20, H20, D60, D75 (som DM-klass), H80

Start 1

DH12-80, Öppen 3,5,7,8
Första start 10.00. Följ väg orange-vit snitsel 600 m väg öster ut från Arena.
Startlistor publiceras efter att alla efteranmälda registrerats. Efteranmälda lottas in i
startfältet.
OBS. Ingen toalett vid start

Start 2

Inskolning, U1,U2, DH10, Öppen 1
Första start 10.00. Följ väg orange-blå snitsel 500 m väg västerut från Arena.
Startlistor publiceras efter att alla efteranmälda registrerats. Efteranmälda lottas in i
startfältet.

OBS. Ingen toalett vid start.
Överdrag

Transporteras tillbaka från båda starterna och kan avhämtas i anslutning till
duschen.

Nummerlappar

Ska bäras av löpare i DH12-16, självservering vid start. Säkerhetsnålar finns

Stämplingssystem

Sportident. Hyrbricka 30 kr, ej återlämnad bricka debiteras 500 kr. Hyrbrickor
utlämnas vid sekretariatet. Glöm inte att tömma och checka på väg till start!

Maxtid

Maxtid 2 timmar

Karta

Blistorp. Enligt ISOM 2017. Skala 1:7 500 DH45 och äldre samt samtliga Öppna
klasser. Övriga skala 1:10 000.
Digitalutskrift av certifierad utskrivare Pernillas Grafiska.

Terräng

Terrängtyp. Skogsmark med ett mindre antal vägar och stenmurar. Inga stigar.
Kulturmark endast i anslutning till arenan. Några partier har vildmarkskaraktär med
obrukad skog.
Kupering. Måttligt kuperad terräng med flera detaljrika områden, men även
detaljfattiga långsluttande partier.
Framkomlighet. God framkomlighet men flera stenbunda partier förekommer.
Vegetationen består av en blandning av bok- och granskogspartier.
Övrigt
Det finns otydliga stigar och släpstigar som har förtydligats med vit snitsel.

Förbjudet område

Strax NV om arenan finns ett förbjudet område - viltzon. Området är inte snitslat,
eftersom vägar och stenmurar fungerar som naturlig avgränsning.
Inga klasser berörs direkt av området.

Kontroller

Kontrollställningar består av aluminiumställning som är försedd med Sportidentenhet och skärm. Kontrollkoden står på enheten och på ställningen.
Reservrutor finns på kartan i det fall enhet inte skulle fungera. Då alla ställningar
är utrustade med stiftklämma, använd reservruta.

Kontrollbeskrivningar

Finns tryckt på kartan. Det finns även lösa kontrollbeskrivningar vid starten

Skuggning

Löpare i tävlingsklass får före eget lopp utföra skuggning i Inskolningsklass, U1,
U2, Öppen 1. I övriga Öppna klasser får skuggning endast ske efter eget lopp.
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Öppna klasser

Försäljning mellan 09.00–10.45, se mer information i särskilt PM på arenan!
Start mellan 09.30-11.00. OBS, olika starter för olika Öppna klasser

Viltrapport

Rapportera om du har observerat älg, rådjur, dovhjort eller vildsvin. Lämna gärna
rapport om raserade stenmurar eller stängsel!

Toaletter

Vid arenan. OBS! Inga toaletter vid start

Dusch

Varmdusch utomhus vid arenan

Första hjälpen

I anslutning till arenan, intill barnpassningen.

Försäljning

Välförsett Vilsecafé på arenan.

Barnpassning

Vid arenan. Öppnar kl. 09.00

Miniknat

Inne på Arenan i form av en SportIdentlabyrint

Priser

Beroende på antal startande utdelas medaljer enligt följande: DH10-DH16 1-3
medaljer, DH18-DH21 0-3 medaljer, DH35 och äldre 0-1 medalj. Pris lottas ut i
Öppna klasser. Priser till samtliga i Inskolningsklass och U-klass

Tävlingsledare

Håkan Henmyr, 0709-30 16 90

Banläggare

Marko Karkulehto, 072-166 31 85

Bankontrollant

Sven Erik Frick, FK Göingarna

Tävlingskontrollant

Mikael Gustafsson, OK Gynge

Tävlingsjury

Stigmännen Karlshamns OK juryklubb och Anna Lilja Rasmusson ordförande
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