POKYNY
10. OŽ - OBLASTNÍ SOUTĚŽ - ZÁPAD - Kožlany
Oblastní přebor - KRÁTKÁ TRAŤ, ranking s koef. 1,02
Orient show - vložený závod
11. OŽ - OBLASTNÍ SOUTĚŽ - ZÁPAD - Kožlany
KLASICKÁ TRAŤ, ranking s koef. 1,0
Datum:

18. - 19.května 2013

Pořádající subjekt: KOMETA Kralovice, oddíl orientačního běhu

Centrum:
Druh závodu:

ZŠ Kožlany - u tělocvičny /viz. mapka/
10. a 11. OŽ (krátká a klasická) + orient show … vše intervalový start

Terén:

mírně zvlněný, v S části místy členitý, hodně komunikací, skalek, kamenů a
detailů, místy více rýh a vodotečí.
sobota /krátká/ - "VOŽEHÁK - západ" 1:10 000, E5m, stav 5/2013, A4
sobota /orient show/ - "PÍSKOVNA" 1:500, E2m, stav 5/2013, A4
neděle /klasika/ - "VOŽEHÁK - západ" 1:10 000, E5m, stav 5/2013, A4

Mapa:

Start:

Limit:

sobota "krátká trať" - 11.30
sobota "orient show" - 16.00
neděle "klasická trať" - 10.00
Kategorie HD10L, HDR, P = volný start od 0.00 - do konce startu
(platí pro krátkou a klasickou trať)
Organizace startu: mapy se odebírají po odstartování (řazení je na startu)
centrum - start (krátká i klasika) sobota i neděle - 900 m
centrum - start (orient show)
sobota - 250 m
centrum - cíl (krátká i klasika)
sobota i neděle - 900 m
centrum - parkování
do 300 m
* vždy v okolí startu a cíle podle označení pořadatelem
* v závodním prostoru značka 415.0 pole a 527.0 soukromý pozemek
krátká trať - 90 min., klasická trať - 150 min.

Občerstvení:

SO i NE - před startem i v cíli pro všechny závodníky

Vzdálenosti:

Zakáz vstupu:

SO - v cíli Orient show pro všechny závodníky

NE - navíc 3 občerstvovací stanice na trati (označené v mapách - voda,
šťáva, cukr apod.), kat. D-16,18,21,35; H-14,16,18,21,35,45,55.
Mapy v cíli:

Ražení:
Upozornění:

SO - při přeboru na krátké trati se odevzdávají do tašek dle oddílů
* vydávány po uzavření cíle v cca 14.30 h. v centru
SO - při Orient show se v cíli odevzdávají do tašek dle oddílů
* vydávány po odstartování posledního závodníka
NE - na klasice mapy nevybíráme, spoléháme na fair-play
elektronické Sport Ident, v případě poruchy razit kleštěmi do mapy, toto
nahlásit v cíli případně ještě u vyčítání (vyčítání vždy v centru).
SO krátká trať - kontrola č. 129 (skalní sráz 5 m vysoký - pozor na pád)!
SO krátká trať - doběhy od č. 106 H10,D10 doporučujeme po fáborkách!
… POZOR - na krátké i klasické trati odběhy a doběhy svahem se srázy!

NE klasická trať - kat. H18, H35, H21 přebíhají železniční trať, povinně
jen na 2 přejezdech a pod 1 mostem (vyznačeno v mapě jako průchod,
průjezdy lokálky cca v 10.21; 11.44; 12,37; 13.53 hodin)
Vyhlášení:
Předpis:
Jury:

SO - cca v 15.00 hodin "krátká" v centru
NE - cca ve 13.30 hodin "Orient show" + "klasika" v centru
platná pravidla OB, soutěžní řád a prováděcí předpisy ZČO
Kovářová Jitka (MAS), Rambousek Karel (BSO), Jaromír Frey (NEJ)
Hodně sportovních úspěchů a zážitků přeje KOMETA Kralovice.

Hlavní sponzoři:

Mapka:

Za pořádající oddíl:
ředitel závodů
Mgr. Marta Hanáková
hlavní rozhodčí
Daniel Šlajs
stavba tratí
krátká trať - M. Hanák
orient show - D. Šlajs, J. Vištejn
klasická trať - O. Pova, M. Hanák
V Kralovicích 11.5.2013

