Sportovní klub orientačního běhu Ostrov

POKYNY
17. - 18. závod oblastního žebříčku
Termín :

Sobota 7.9.2013 Neděle 8.9.2013

Shromaždiště :

Velký Rybník – bude značeno, GPS - 50°17'14.44"N, 12°52'1.42"E

Parkování:

Soukromý pozemek, prosím dodržujte pokyny pořadatelů.

Vzdálenosti :

Parkoviště – shromaždiště pro oba dny 0 m
Sobota:
shromaždiště - start 700 m, modrobílé fáborky
cíl - shromaždiště 600 m, oranžové fáborky
cestou na start a z cíle se přechází frekventovaná silnice.
POZOR NA AUTA
Neděle:
shromaždiště - start 600 m, modrobílé fáborky
cíl - shromaždiště 700 m, oranžové fáborky

Start:

Sobota 00 = 13:00, Neděle 00 = 10:00

SI průkazy :

Vyčítání SI průkazek je na shromaždišti.
Závodníci, kteří si budou půjčovat SI průkazy, si je vyzvednou u
prezentace, po doběhu do cíle, nebo ukončení závodů nezapomeňte
SI průkaz vrátit.
Za případnou ztrátu SI průkazu účtujeme 800,-Kč.

HDR :

Volný start, pouze závodníci, kteří běží i vlastní závod si mohou zapsat libovolný
startovní čas u prezentace do startovní listiny HDR nejpozději do ukončení
prezentace. Zapsaný čas jim bude rezervován v celkové startovní listině.
Z důvodu průjezdu vlaku v neděli bude start první HDR nejdříve v 10:10.

Mapa :

Čihadlo 2013, měřítko 1 : 10 000, E 5 m, stav srpen 2013
není vodovzdorně upravena.

Terén :

Lehce zvlněný s průměrnou hustotou cest - takový normální les,
prokládaný pastvinami. Někde moc hezký, někde vůbec.

Výsledky :

Průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti.

Vyhlášení :

Pro všechny kategorie po ukončení každého závodu.

Občerstvení:

Po doběhu na shromaždišti šťáva. V okolních restauracích možno doplnit
energii dle nabídek - až do zemdlení.
Při použítí WC v přilehlých restauracích (U Hastrmana, U Páji )
bez jakýchkoliv objednávek, vhoďte 5 Kč do připraveného hrnku na
výčepu. Provozovatelé a pořadatelé děkují.
Rastaurace U Hastrmana nám pro použití WC otevře dříve než je uváděná otvírací doba, tj
od 10:00 po oba dny.

WC:
Ubytování :

V Ostrově v tělocvičně na ZŠ Masarykova. ( Možnost parkování za plotem v
omezeném množství. Nezajíždět auty až před tělocvičnu !!! ).
Škola se nachází v Masarykově ulici a je přístupná v sobotu od 16 hodin
do neděle 9 hodin. GPS - 50°18'21.524"N, 12°56'40.901"E

UPOZORNĚNÍ – ČTĚTE POZORNĚ:
- v sobotu kat. H18, H35, H21 přebíhají frekventovanou silnici! a železniční trať!
(téměř bez provozu – os.vlak projíždí lesem v časech kolem 9:20, 10:00, 15:50, 16:20
jiný vlak dle ČD nepojede – i tak buďte obezřetní)
- v neděli všechny kategorie (některé i vícekrát) přebíhají železniční trať! viz.výše

kat.. D21, H18, H35, H21 navíc přebíhají frekventovanou silnici !
- tento weekend máte jedinečnou šanci zabloudit z poslední kontroly do cíle, protože
ÚSEK Z POSLEDNÍ KONTROLY DO CÍLE NENÍ OBA DNY ZNAČEN !
( linie má fáborky vždy až do cíle, v neděli není společná poslední kontrola )
- podél trati jsou na přejezdech lesních cest trvale spuštěné a zamčené závory-nezávisle
na tom zda jede či nejede vlak.
- nedělní kontrola č.130 studna - pozor ! studna nemá poklop !
- v neděli je v blízkosti k.124 studna - pozor ! také bez poklopu ! (bude označena "mlíkem")
- pokud na některých pastvinách na mapě narazíte na ohradníky, přelézejte opatrně, bez
poničení, a obav z dobytka- v prostoru závodu se žádný nepase.
Ostatní info:
v blízkosti shromaždiště je krámek s potravinami a tyto hospody:
U Hastrmana (rodinný pivovar) změna otevřou nám již od 10:00 oproti otvírací době 11:30.
U Páji (nekuřácká s dětským koutkem a hřištěm) od 12:00.
Na Hrázi

Ubytování v Ostrově ZŠ Masarykova, GPS - 50°18'21.524"N,12°56'40.901"E

