
                  JARNÍ SKÁLY 2017
SOK Turnov Vás srdečně zve na 1.rankingový závod v atraktivním terénu 

Datum: sobota 11.3.2017
Pořadatel: SOK TJ Turnov
Centrum závodu : Podkost, parkoviště (bude vybíráno parkovné)
Parkování : dle pokynů pořadatele Při parkování na místní komunikaci dbejte na pravidla silničního provozu
Vzdálenosti : shromaždiště - start  1800 m

cíl - shromaždiště 330 m (cesta není shodná s cestou na start)
Prezentace : v den závodu - hotel Helikar - 8.45 - 9.30 hod

Dodatečné dohlášky na prezentaci jsou možné pouze do kategorií HDR, P2, P4 , T5 !!!!

Start : intervalový, 00 = 10.30
kategorie  HDR, P2, P4 a T5  mají po odprezentování volný startovací čas (od 10.30 do 12.00 hodin)
Cesta na start bude značena modrobílými fáborky Start se nachází v blízkosti místní komunikace, dodržuje pokyny pořadatele 

Časový limit : 90 minut (120min HD21A)
Startovní listiny: Budou vyvěšeny v centru závodu a jednotlivé oddíly je obdrží při prezentaci

kategorie HDR, P2, P4  jsou nesoutěžní , bez čipů - razí do průkazky na mapě ,
mapu tyto kategorie obdrží na startu - vyměnou za doklad ( kartičku s označením své kategorie  ) 
u kategorie HDR obdrží mapu závodník i doprovod 
závodníci přihlášení přes ORIS budou mít tyto kartičky v obálkách oddílů na prezentaci ,
dohlašující se na místě je obdrží spolu s dokladem o úhradě startovného 
kategoriím HDR, P2, P4 se neměří čas ( měří si každý sám, hodiny budou na startu i v cíli )
trať kategorie HDR není značena fáborky 

Systém ražení: SPORTIDENT, vyčítání čipů na shromaždišti, v případě nefunkční SI jednotky razit do R-políček v mapě (odevzdat v cíli)
V případě ztráty nebo nevrácení zapůjčeného SI-čipu bude požadována náhrada 1000 Kč/čip. 

Mapa Kost JIH 2016, měřítko 1:15 000 pro H21ABC,H35,45, D21AB, D35
Ostatní kategorie měřítko 1:10 000. Mapa není vodovzdorná.
Mapy nebudou v cíli vybírány - dodržujte prosím zásady Fair - play

Terén: Atraktivní členitý s pískovcovými skalkami
Popisy kontrol : k dispo na shromaždišti 
Občerstvení : v cíli voda , ostatní v restauraci a v bufetu hotelu Helikar 
WC +  mytí : v hotelu Helikar
Výsledky : budou průbežně vyhlašovány v centru závodu 
Vyhlášení: cca ve 14.00 hodin na shromaždišti ( Kategorie HD10-HD21A – 1.-3.místo, ostatní pouze 1.místo )
Předpis : Závodí se podle platných pravidel OB, soutěžního řádu závodů sekce OB a prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB
Protesty : Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč během závodu 

po ukončení závodu s vkladem na adresu : Tomáš Zakouřil , Pelešany 19, 51101  Turnov
Jury : bude stanovena v den závodu 
Upozornění: zákaz vstupu na soukromé pozemky !!!

zákaz vstupu na osázené paseky ( v mapě značeno šrafováním )  
všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí , za nezletilé zodpovídají zákonní zastupci 
v prostoru shromaždiště, parkovišť udržuj čistotu a pořádek !!!
v posledních 14 dnech probíhala v oblasti těžba a stahování  dřeva ,
je zde velké množství rozježděných cest . 
V některých místech mohou být neodklizené klády - bude upřesněno na startu. 

Prostory v hotelu Helikar jsou omezené - vyhrazený prostor pouze pro pořadatele - nelze tedy
tyto prostory použít jako šatnu 

Funkcionáři: Ředitel závodu: Jitka Sokolářová
Hlavní rozhodčí: Tomáš Zakouřil
Stavitel tratí: Martin Šritr R3, Petr Kvapil 


