
Český svaz orientačních sportů - Valašská oblast
SKOB KOBRA VSETÍN - oddíl orienta čního běhu

7. OŽ Valašské oblasti a 1. PKŽ Moravskoslezské oblasti v orient. běhu
Veřejný závod v orientačním běhu

Mistrovství Valašského oblasti na klasické trati
POKYNY

Datum: Sobota 11. 6. 2016
Centrum: Fotbalové hřiště Lhota u Vsetína GPS: 49.3101222N, 17.9712797E
Parkování: Dle pokynů pořadatelů, průmyslový areál bývalé panelárny, vedle sportovního areálu,
                        sjezd z hlavní komunikace cca 200 m od vjezdu do centra.  

Prezentace: V centru závodu od 9:30 do 10:00 hodin. Oddíly, které nebudou mít změny od 10:00  
                        do 10:30 hodin.
Popisy kontrol: Samoobslužně v centru závodu a mapách
Vzdálenosti: Parkování – Centrum: 500m
                        Centrum – Start: 900 m     modrobílé fáborky.
                        Centrum – Cíl: 200/500 m červené fáborky.
Start: Intervalový: 00 = 11:00 hodin. 
                        Kategorie HDR a P mohou startovat v libovolném čase mezi 00 – 90 po domluvě       
                        se startérem.
Mapa: SÝKORNÍK 1:10 000, E = 5 m, mapový klíč ISOM2000, tisk laser (SHOCart),  
                        formát A4,Stav : květen 2016, autor : Tomáš Bubela,revize: Roman Zbranek  
                        Mapa bude vodovzdorně upravena. 
                        Zvláštní mapové symboly:černý křížek – jiný umělý objekt 

       zelené kolečko – výrazný strom, vývraty nemapovány !!   
Mapa bude v cíli odebírána. Výdej map po odstartování posledního závodníka.

Povinné úseky: Start – začátek mapové orientace (oranžové fáborky)
Poslední kontrola – cíl, červené fáborky

Startovní listina: Na informační tabuli v centru závodu, na startu a na webu závodu
Systém ražení: Elektronický systém SportIdent. V případě poruchy SI použijte záložní ražení.
Zakázané prostory: Veškeré závodní prostory. 
Časy vítězů: Dle soutěžního řádu Valašské oblasti. 
Předběžné výsledky:Budou vyvěšovány v centru závodu.
První pomoc:V centru bude k dispozici lékař.
Občerstvení: Po doběhu v centru. Na shromaždišti bude v provozu bufet se základním
                        sortimentem.
Vyhlášení výsledků: První tři závodníci v žákovských a hlavních kategoriích obdrží diplomy a 
                       drobné věcné ceny. U ostatních kategorií jen vítězové.Každý doběhnuvší závodník
                       v kategorii HDR obdrží v cíli odměnu.
Jury: Bude nabídnuto následujícím závodníkům:  Kunčar Vít      LCE
                                                                                               Rychlý Miloš  OOP
                                                                                               Marek Martin  VIC                                   
Protesty: Písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti
                        výsledkům na adresu: Vladimír Maliňák, Dolní Jasénka 776, 755 01 Vsetín
Předpis: Závodí se dle platných pravidel ČSOS a soutěžního řádu Valašské oblasti.

Rankingový koeficient závodu je 1.00. Závodníci startují na vlastní nebezpečí
Terén:           Typicky Valašský, kopcovitý, místy kamenitý. Doporučujeme boty s hřeby a 
                        tejpovaní. Les většinou s dobrou průběžností a středně hustou sítí cest. 
                       Silný sezónní podrost !
Časový limit:180 minut pro všechny kategorie.
WC:            WC k dispozici v areálu sportovního areálu a TOI-TOI
Funkcionáři: Ředitel závodu: Ing. Vladimír Hrbas , Hlavní rozhodčí: Radim Žemlík, R3
                        Stavitelé tratí: Štěpán Maliňák, Jiří Ryšavý R2

SKOB Kobra Vsetín přeje všem správný směr!


