POKYNY
2. kolo východočeského poháru - oblastní mistrovství na krátké trati
a
3. kolo východočeského poháru - oblastní mistrovství ve sprintu
Pořadatel:

Ulita-HOBRA Orienteering Broumov

Datum:

Sobota 13. dubna 2013.

Centrum:

DDM Ulita Broumov , 50°35'19.903"N, 16°19'48.461"E, viz. situační
plánek

Doprava:

Příjezd je značen ze směru silnice Náchod – Police nad Metují –
Broumov.
Dříve avizovaná objížďka byla zrušena.

Parkování:

Parkování bez poplatků na přilehlých veřejných parkovištích a ulicích
viz. situační plánek.
Autobusy na určeném parkovišti viz. situační plánek.
V dopoledním závodě je pro závodníky kategorie HDR (rodiče s dětmi),
vzhledem k vzdálenosti z centra k lesu, možnost dopravy autem do
blízkosti startu a cíle (parkoviště u pivovaru Olivětín - P-Olivětín).
Při parkování dbejte pokynů pořadatelů.

Systém ražení:

Elektronický systém ražení SPORTident, poslední ražení při průběhu
cílem. V případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými
kleštěmi do vyznačených okének na mapě.
Kontrola ražení do mapy v centru.
Bez kontroly ražení do mapy bude závodník diskalifikován.

Výdej map:

Mapy se neodevzdávají.

Výsledky:

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodu na výsledkové
tabuli, oficiální výsledky a mezičasy budou k dispozici na stránkách
Vč.oblasti a na stránce závodu.

Startovní listina: Bude vyvěšena v centru na výsledkové tabuli.
Kategorie H20 a D20 jsou na oblastních mistrovstvích na krátké
trati a ve sprintu vypsány, ale nejsou v seznamu kategorií v ORIS.
Pro účely oblastního mistrovství (a pro účely postupu na M ČR)
budou vyhodnoceni junioři a juniorky z pořadí v kategorii H21A

resp. D21A.
Občerstvení:

V cíli voda se šťávou.
V centru stánky s bohatým výběrem občerstvení.

Šatny:

Pod širým nebem v centru, v případě špatného počasí ve vlastních
stanech.

WC:

V centru záchody v budově základní školy.
Na startu dopoledního závodu budou k dispozici chemické záchody TOITOI.

Mytí:

V umyvadlech v centru.

Zdravotní
služba:

Pořadatel zajišťuje v cíli první pomoc.

Protesty:

Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč, při oprávněném
protestu bude vklad vrácen.

Předpis:

Soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního řádu
soutěží Vč oblasti ČSOS pro rok 2013.

Vzdálenosti:

Parkoviště - centrum: 0 m až 500 m
Výstup autobusy - centrum: 400 m

Funkcionáři
závodu:

Ředitel závodu: Miroslav Frommel
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Kolář

Ostatní:

V centru bude připravena po celý den školka pro naděje OB.
Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru
závodu a v centru.

2. kolo východočeského poháru - oblastní mistrovství na krátké trati
Prezentace:

V centru od 8.30 do 9.30 hod.

Mapa:

Dvorský les, 1:10 000, E 5m, ISOM, stav jaro 2013
Ve vodovzdorném obalu.

Tratě:

Krátká trať.

Stavba tratí:

Tomáš Leštínský

Terén:

Zvlněný s jednou strmou strání, většinou hůře průběžný (ostružiny),
nepravidelná síť komunikací.
Okolo vodních toků silně podmáčené.

Závodní prostor: Prostor mezi silnicemi Broumov-Olivětín-Janovičky a Broumov-Rožmitál
Vzdálenosti:

Centrum – start: 2000 m , modrobílé fáborky
Centrum – cíl: 2200 m , červenobílé fáborky
P-Olivětín – start: 600 m, neznačeno
P-Olivětín – cíl: 400 m, neznačeno

Start:

000 = 10.00 hod.
Intervalový, výdej map po startu
Pro kategorie HDR a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod
na start libovolný do startovního času 100!
Na startu bude pitná voda a 4x ToiToi.
Na startu není možnost odložit si věci na převlečení.

Popisy kontrol:

V centru formou piktogramů, zároveň i na mapě.

Časový limit:

80 min pro všechny kategorie.

Cíl:

Uzavření cíle ve 13:00.

Vyhlášení
vítězů:

Vyhlášení ve 13.00 hod.

Upozornění:

Cesta na start vede z části po frekventované a úzké komunikaci II.třídy,
rovněž kříží železniční trať. Přechod bude hlídaný MP Broumov, přesto
po celé cestě dbejte maximální opatrnosti!!!
Kontroly jsou často dost blízko sebe (v souladu s Pravidly
17.7.), čtěte pozorně kódy!
Zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě vysázených pasek.

3. kolo východočeského poháru - oblastní mistrovství ve sprintu
Prezentace:

V centru. společně se závodem na KT, pouze výjimečně od 13:00
do14:00h.

Mapa:

Broumov 1, 1:4 000, E2.5m, ISSOM, stav jaro 2013
Ve vodovzdorném obalu.

Zvláštní
Modré kolečko – studna
mapové značky:
Modrý křížek – hydrant
Černý křížek – herní prvky, informační tabule, jiný umělý objekt
Tratě:

Sprint

Stavba tratí:

Katarína Labašová

Terén:

Historické centrum města, klášterní zahrada, městská zástavba.
90% závodu je na asfaltu nebo dlažbě, nedoporučujeme použití bot s
hřeby nebo špunty!

Závodní prostor: Prostor centra města a jeho okolí.
Vzdálenosti:

Centrum – start: 50 m
Centrum – cíl: 0 m

Start:

000 = 14.30 hod.

Popisy kontrol:

Pouze na mapě.

Časový limit:

40 min pro všechny kategorie.

Vyhlášení
vítězů:

Vyhlášení ihned po skončení závodu.

Upozornění:

Po dobu konání obou závodů je pro závodníky, kteří ještě neabsolvovali
svůj závod ve sprintu, uzavřena klášterní zahrada (závodní prostor za
startem sprintu). Zbytek města je volně přístupný. z tohoto důvodu v
rámci zachování fair-play budou popisy POUZE na mapách.
ISSOM = nepřekonáváme podle mapy nepřekonatelné objekty!!!
Překonání takovýchto objektů je důvodem k diskvalifikaci (bude
důsledně kontrolováno pořadatelem).

Dodržujte v mapě vyznačené zakázané a nebezpečné (skála hrozící
zřícením) prostory!

