Klub orientačních sportů MENISKOS Brno z.s.
1. závod Jihomoravské podzimní ligy žactva a dorostu 2017,
8. závod Jihomoravské ligy dospělých a veteránů 2017,
1. závod Ligy Vysočiny podzim 2017,
veřejný závod jednotlivců.

INFORMACE A POKYNY
Centrum závodu:

Říčany u Brna, přírodní koupaliště, GPS: 49.2199586N, 16.3843006E.

Prezentace:

v sobotu 16. září 2017 od 9.00 h do 10.00 h v centru závodu.
Dohlášky jsou možné pouze do počtu vakantů,
poplatek za půjčení SI čipu - 20 Kč, v případě ztráty je nutno zaplatit 850 Kč.

Funkcionáři závodu:

ředitel – Jana Humlíčková
stavitel tratí - Petr Hrouda
hlavní rozhodčí - René Humlíček - R3

Složení jury:

bude oznámeno v den závodu na shromaždišti.

Mapa:

Na Zámečku, M = 1:10000, interval vrstevnic 5 m,
mapovali: 12/ 2016 - 4/2017 Petr Matula, Petr Hrouda, aktualizace 8/2017,
mapový klíč ISOM 2000, laserový tisk, rozměr A4, vodovzdorná úprava - PRETEX.

Prostor závodu:

Lesní prostor mezi obcemi Říčany, Říčky a komunikacemi D1 a 602.

Zvláštní značky použité na mapách mají následující význam:
zelený x
vývrat
zelené o
výrazný strom
zelený
hustníček
hnědý x
plošinka
černý x
jiný umělý objekt
Popisy kontrol:

piktogramy tištěné na mapě + formou samoobsluhy v centru závodů.

Popis terénu:

Smíšený les, nadmořská výška 350 - 450 m.n.m., střední hustota komunikací, údolí
Říčanského potoka - na V příkrá stráň se skalkami a rýhami, na Z středně členitý terén s
porostovými a terénními detaily, střídání různých druhů porostů, místy sezónní podrost,
doporučujeme zakrytí dolních končetin.

Převlékání, WC, mytí:

na koupališti nejsou žádné kryté prostory pro převlékání. Vzhledem k proměnlivé
předpovědi počasí doporučujeme oddílové tunely a stany.
WC v budově vedle bistra a mobilní WC na místě pro oddílové stany.
Cestou na start WC nejsou.
Mytí je možné v koupališti, nebo na WC. Na dámském je sprcha, (jen studená).

Vzdálenosti:

parkoviště - centrum :
centrum - START:
CÍL – centrum :

Čas startu :

000 = 10.30 h, intervalově dle startovní listiny,
kategorii HDR a P startují z vlastního koridoru libovolně v čase od 10 do uzavření
startu. Čas je jim měřen od oražení krabičky START na startovní čáře.

0 - 1600 m
385 m / 25 m přev. / modro - bílé fáborky
0m

Použitý systém ražení:

elektronický Sport Ident, v případě selhání jednotky označte průchod na mapě do
příslušných políček (R1, R2, R3) a ukažte na vyčítání. Po doběhu prosím co nejdříve
vyčtěte čip. Vyčtení je povinné i v případě, že závod nedokončíte. V závodě může být
použit jeden čip jen jednou.

Předpokládané časy vítězů kategorií: dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti.
Odebírání map v cíli:

nebude prováděno, dodržujte prosím pravidla OB a zásady fairplay.

Časový limit:

120 minut pro všechny kategorie.

Uzavření cíle:

po průchodu posledního závodníka, nejpozději v 14.30 hod.

Vyhlašování výsledků:

po doběhnutí závodníků, nejpozději v 13.30 hod.

Protesty:

proti regulérnosti průběhu závodu přijímá hlavní rozhodčí (vklad 200 Kč). Protesty
proti oficiálním výsledkům se zasílají na adresu hlavního rozhodčího:
René Humlíček, Mezihorní 491, 664 82, Říčany u Brna.

Občerstvení závodníků:

v cíli čistá a ochucená voda (sirup).
Následně můžete využít nabídky bistra U Kačera nebo restaurace hotelu Admiral (vstup
jen v čisté obuvi a bez hřebů).

Zdravotní zajištění:

zdravotník bude přítomen v cíli.

Parkování vozidel:

na místních komunikacích v obci, nejdříve se bude parkovat u koupaliště a následně se
budou obsazovat vzdálenější místa. Při parkování prosím respektujte dopravní vyhlášku
a místní obyvatele (parkování před vjezdy a na trávnících u domů). Zvláště opatrní
buďte při parkování na hlavní silnici (602, ul. Jihlavská), parkování budou koordinovat
pořadatelé. Pokud přijedete vlastním autobusem, oznamte to prosím předem
pořadatelům. Autobusy mohou parkovat na zálivech u kostela. Při příjezdu a odjezdu
buďte prosím ohleduplní k ostatním účastníkům, ulice Ke Koupališti a Za Mlýnem jsou
poměrně úzké.

Dopravní upozornění:

Příjezd do Říčan je komplikován uzavírkou obce Ostrovačice a rekonstrukcí mostu na
dálničním sjezdu exit 178. Z Brna po staré silnici je objížďka přes Rosice, z D1 lze sjet
v obou směrech, ale nelze odjet směr Praha (objížďka přes Říčky a Domašov na
exit168). Nedoporučujeme přijíždět od Žebětína.

Upozornění:

respektujte zakázaný prostor - na mapě vyznačen značkou 709
Nepřístupná oblast, v terénu páskou Zákaz vstupu. Porušení
zákazu bude trestáno diskvalifikací.
Dále dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu ve skalních partiích
na levém břehu potoka (kategorie dospělých a veteránů).

Předpis:

Plán centra:

závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti a
Prováděcích předpisů soutěží Jihomoravské oblasti pro rok 2017.

Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky.
Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.

Poděkování podniku Lesy České republiky s.p. a Všem vlastníkům lesa za umožnění konání závodu.

Poděkování obci Říčany za maximální pomoc a podporu.

Poděkování Všem, kteří podpořili uspořádání závodu.

Příjemný sportovní zážitek a správný směr přejí pořadatelé.
Klub orientačních sportů MENISKOS Brno, z.s.

