PM
Publikumsløp lørdag 14. september 2019
Arena
Arena er Tjøme ungdomsskole. Det blir merket fra rv 308, rett etter Vrengen bro. Det er kun tillatt å
kjøre rv 2308 mot Tjøme sentrum.
Parkering
Parkering skjer på Lindhøy skole. Følg skilting til Tjøme sentrum og sørover. Avstand fra parkering til
arena er ca 2 km, merket med gule og svarte bånd langs gang- og sykkelvei.
Terreng
Tradisjonelt småkupert kystterreng som deles opp av små jorder, grusveier og stier. Toppen av
kollene preges av åpen furuskog med lyng og god løpbarhet. Mellom kollene er det partier med
undervegetasjon, grønne områder og løpbarheten er dårligere enn oppå kollene. Stedvis noe
steinete bunn.
Det er noe tråkk i terrenget etter både dyr og mennesker, som ikke er tegnet inn på kartet. Disse er
utydelige og/eller går over en kort strekning.
Kart
Kart er utsnitt av «Tjøme». Målestokk 1:10 000, ekvidistanse 5 m. Kartet er nytegnet for NM, utgitt i
2019 og følger ISOM 2017. Kartene er synfart og rentegnet av Helge Gisholt.
Postbeskrivelser er trykket på kartet, og det finnes løse postbeskrivelser på start.
For å ivareta lesbarheten er det i detaljrike områder brukt stup uten tagger (karttegn 201
Upasserbart stup).
Stor stein (karttegn 205) er brukt for steiner høyere enn ca 2,0 m.
Det er mange «svarte detaljer» på kartet. Nordlinjene (meridianene) er brutt mange steder og kan
være vanskelig å se.
For 2 uker siden brant en liten hytte ned til grunnen. (Uthuset står fortsatt.) Den befinner seg i
terrenget ikke langt fra arena, i nærheten av noen løyper. Det er tydelig hvor hytta har stått, og
verken veivalg, framkommelighet eller o-teknikk vil bli påvirket. Kartutsnitt og bilde vises under.

PM publikumsløpet 14.09.2019 - Side 1 av 4

Forbudte områder
Private områder (karttegn 520) «olivengrønt / hagegrønt» er forbudt. Enkelte steder er det hengt
svarte og gule sperrebånd for å tydeliggjøre overgangen mellom privat område og skog. Disse er ikke
vist på kartet. Sti eller vei som krysser gjennom privat område, er tillatt å løpe på.
Dyrka mark (karttegn 412) er forbudt, også jordekant, unntatt der kartet viser sti langs jordekant.
Dyrka mark er vist med fiolett skravur (karttegn 709), og det vises tydelig der det er tillatt å løpe på
sti over jorde eller langs jordekant.
Det er også andre forbudte områder som vises med fiolett skravur (karttegn 709), som beite både i
skog og innmark. Ytterkant av områdene følger tydeligere linjer som gjerde, steingjerde, skrentrekker
o.l. Skravuren kan være avsluttet med noe avstand til avgrensende detalj, for å ivareta lesbarheten av
detaljen.
Eksempler på forbudt område:
Forbudt å følge
jordekant

Forbudt område
avgrenses mot gjerde
og stup

Tillat å løpe på vei
gjennom privat område

Tillat å løpe på sti og traktorvei
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LØYPER
Klasse
Direkte 1
Direkte 2
Direkte 3
Direkte 4

Lengde (m)
3050
3880
4530
5570

Stigning (m)
110
140
200
240

Antall poster
15
18
20
24

Enkelte av løypene har arenapassering. Ved passering holdes til venstre.
PÅMELDING
Vi åpner for påmelding på løpskontoret fram til kl 15.00 på løpsdagen så lenge det er kart tilgjengelig.
Startkontingent er kr 100,- som vil bli fakturert i etterkant.
START
Løpere kan starte fra kl 16.30 og fram til kl 17.30. Det er 1,4 km til start langs asfaltert gang- og
sykkelvei, merket med røde og hvite bånd. Fylkesvei må krysses to ganger: VIS FORSIKTIGHET!
Backuplapper finnes på start.
Målgang
Ved målgang holdes til høyre. Stemple på målpost. Brikke avleses og strekktider fås.
PREMIERING
Det er ingen premiering på publikumsløpene.

For mer informasjon om NM-løpene og felles PM, se vår nettside: www.nm-uka2019.no
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