POKYNY PRO ZÁVODNÍKY
Vítáme vás v Ašském výběžku na 3. a 4. závodě žebříčku Západočeské oblasti 2013

Pořadatel:
ČSOB, Západočeská oblast
Technické provedení: Klub českých turistů Aš, oddíl OB
Klasifikace závodu:- závod jednotlivců na klasických tratích v soutěžních kat dle SŘ Zpč.oblasti, nedělní závod je současně
oblastním přeborem na klasické trati
- závod systému HSH Ranking (koef.1.00)
- veřejný a náborový závod
Prezentace:
na shromaždištích, sobota-10.°°-11.°°hod., neděle 8.°°-9.°° hod. V sobotu lze odprezentovat i neděli.
Vzdálenosti:
sobota neděle
Parkoviště-shromaždiště v místě v místě
Shromaždiště – start
150m
0m
Cíl-shromaždiště
0m
0m
Parkování:
sobota i neděle na shromaždišti , v případě rozmáčené louky na sobotním shromaždišti se bude
parkovat na silnici III.třídy, asi 300 m od shromaždiště - dbejte pokynů pořadatelů a jezděte
ohleduplně
Start 00 :
sobota – 12.°°hod.
neděle – 10.°°hod.
Mapa:
SO - KOZINA, 1 : 15 000, E-5m, stav leden 2009 - mapa nebude vodovzdorně upravena
NE- HAINBERG, 1 :15 000, E=5m, stav červenec 2012, mapa bude vodovzdorně upravena
Na mapě Kozina vznikly v lese nové průseky (v reálu jsou většinou označeny fialovým značením
na stromech) a nové paseky, které nebudou v mapách domalované. Upozorňujeme na nové paseky v
okolí kontrol č.107, 108, 111, 112 a 114. Po bohatém sněhovém přídělu je v lese mnoho popadaných a
ulámaných stromů (zejména v nižším porostu), které podstatně ztěžují běh. Pozor na křížení tratí
u některých kategorií!
Terén:
podhorský, podmáčený, hustá síť cest a průseků s mnoha detaily. V neděli ve vrcholové části vrchu Háj
i velmi členitý povrch po dávné těžbě kamene.
Popisy:
formou samoobsluhy na shromaždišti.
Limit:
po oba dny 150 min.
Odevzdání map: v sobotu do 13.30 hod., v neděli do 11.30 hod.
Systém ražení:
Systém SPORTident, pro případ selhání elektroniky jsou na stojanech také kleště a na mapách tři
okénka pro mechanické ražení
Odečítání a
vracení čipů:
odečítání v místě prezentace, zapůjčené čipy závodníci vrací po vyčtení
Uzavření cíle:
SO- 16.°° hod.,
NE -14.°° hod.
První pomoc:
v cíli pouze drobná poranění, nejbližší nemocnice je v Chebu, všichni závodníci startují na vlastní
nebezpečí
Jury,protesty:
bude sestavena do konce prezentace, protest v centrech závodů s vkladem 200,- Kč hlavnímu
rozhodčímu
Zakázaný prostor: v sobotu je shromaždiště v blízkosti lomu, kam je zákaz vstupu – plot je již rozpadlý a hrozí nebezpečí
vážného úrazu! Dále upozorňujeme, že v souladu s pravidly je zákaz vstupu na železniční trať (značka
515.0; sobota) a na osídlené plochy (527.0; neděle) !!!!!!
WC, mytí:
V neděli je shromaždiště ve sportovním areálu Háj, kde je WC a kde bude možnost se po závodě
osprchovat! Udržujte čistotu.
Občerstvení:
V cíli po doběhu dobrý sladký černý čaj, dále máme přislíbený provizorní „stánek“ se základním
sortimentem-párek, sušenka, pití, káva……
Výsledky:
budou průběžně vyvěšovány na shromaždištích, konečné výsledky budou rozeslány jednotlivým
oddílům elektronickou poštou a také na http://www.kctas.cz, Sekce Orientační běh

Vyhlášení vítězů: první tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a drobnou věcnou cenu. Vyhlášení proběhne co
nejdříve vždy po ukončení závodu na shromaždišti-v sobotu mezi 15.oo a 16.°°hod., v neděli do
14.°°hod. V neděli bude současně vyhlášen jak oblastní přebor, kde první tři závodníci z oblasti obdrží
medaile, tak i „Ašský štít“, kde bodují závodníci v kategorii HD10-HD21. První závodník získává 7 bodů,
druhý pět a každý další o bod méně, při menším počtu závodníků v kategorii se počet bodů úměrně
snižuje. Od loňska nám z Ašského štítu zbyla papírová krabice cca 30x30cm, která před závody
podezřele ztěžkla. Bude ukrývat stejný obsah jako loni?
Ubytování:
pouze ze soboty na neděli v tělocvičně, bude upřesněno při prezentaci. Můžete navštívit plavecký
bazén. V neděli ráno nutno opustit tělocvičnu do 9.°° hod., - žádám vedoucí jednotlivých oddílů, aby
zajistili úklid po svých svěřencích - (papírky, drobky, nářadí…) , rád bych využíval tělocvičnu i v
budoucnu!
Pořadatelé:
ředitel
-Tomáš Redlich
Tajemník
- Jindřich Kovář
stavitel tratí, hl.rozhodčí - Karel Pilař

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Po obtížném jednání s Lesy ČR, a.s. a MÚ,odborem životního prostředí, se podařilo dohodnout podmínky a tyto
závody uspořádat v daném termínu. Jednou z podmínek ale bylo, že všichni závodníci budou seznámeni a upozorněni
na stav v lese a že startují na vlastní nebezpečí! Žádáme tímto vedoucí oddílů, aby informovali i své svěřence dětských,
žákovských a dorosteneckých kategorií s touto skutečností. Všichni startují na vlastní nebezpečí !

Na závěr…
Předpověď počasí je velmi optimistická (vždyť jsem ho objednával) a věřím, že najdete i své kontroly a že se neztratíte.
Hezké zážitky (houby nehledejte, ještě tady nerostou…, hledejte raději kontroly a správný směr) a sportovní vyžití v
nejzápadnějším cípu České republiky bez velkých kufrů vám přejí pořadatelé. Jako připomínku jubilejního 50. ročníku
budou mít všichni závodníci možnost během závodu navštívit nejvyšší kopec Smrčin na české straně. Pokud si bude chtít
někdo zalyžovat, máme pro něj jednu dobrou zprávu - momentálně (16.4.) je na sjezdovce ještě 30 cm technického
sněhu(!) a jednu špatnou – vleky už nejezdí. Když si přiveze kolečkové lyže, může si zajezdit na okruhu u rozhledny.
Ve sportovním areálu je spousta jiného sportovního vyžití – je možné si zahrát minigolf, basketbal, tenis, fotbal, volejbal,
půjčit si inline brusle a dokonce i kolo.

