POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ZÁVODU
Visalaje 2015
2. a 3. závod ŽB Morava
5. a 6. závod jarního žebříčku Moravskoslezského kraje
závody Rankingu s koeficientem 1.04; kódy závodů 2701 a 2703
veřejný závod

SPOLEČNÁ USTANOVEN
Í
POŘADATEL
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt:
OOB TJ Baník Ostrava (AOV)
PARKOVÁNÍ
dvě parkovací plochy: parkoviště na Visalajích (auto: 50,; bus ne) a parkovací plocha na louce u
vleku cca 2.3 km pod Visalajemi (auto 30,; bus 150,). Po naplnění kapacity horního parkoviště
budou účastníci navedeni na louku. Nahoře bude místo pro otočení auta vysazení pasažérů.
Parkování u hotelu pouze pro ubytované v hotelu. Ubytovaní u p.Bohmové  parkoviště pořadatelů.
STRAVOVÁNÍ
Zajišťuje Hotel Visalaje  teplá i kuchyně.
PŘEVLÉKÁNÍ
V klubových stanech a autech. Stany stavějte na louce pod doběhovým koridorem dle plánku
VZDÁLENOSTI
parkoviště  centrum:
200 m, cca 2.5 km z dolního parkoviště na louce
centrum  cíl:
0m
WC
v Hotelu Visalaje, zákaz vstupu v obuvi s hřeby
MYTÍ
voda + lavóry, u hotelu
TERÉN
Horský terén se střední až vyšší hustotou cest. Množství terénních tvarů, výborná průběžnost,
vysoké převýšení.
POPISY KONTROL
Samoobslužný výdej v centru
JURY
Složení jury bude vyvěšeno v centru před startem závodu
ZVLÁŠTNÍ MAPOVÉ ZNAČKY
zelený křížek
vývrat
pozor, hraniční kameny na mapě jsou mapovány z důvodu čitelnosti jako malé kameny
ZAKÁZANÝ PROSTOR
Prostor závodu  lesní porost v okolí centra.
SYSTÉM RAŽENÍ
Elektronický systém Sportident. V případě selhání SI jednotky je nutné orazit vyznačené políčko na
mapě. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
VÝSLEDKY
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu. Celkové výsledky budou zveřejněny na
webu závodu a v systému ORIS.
ZDRAVOTNÍK
V centru pouze základní ošetření  dr. Jana Nováková
FUNKCIONÁŘI
Ředitel závodu:
Miroslav Hrubý
Hlavní rozhodčí:
Monika Krejčíková (R1)
Stavitel tratí:
Oldřich Vlach (R2)

POKYNY PRO SOBOTNÍ ZÁVOD
PREZENTACE
V chatce na shromaždišti, 8:0010:30
START
12:00. Vzdálenost 800m. Startuje se intervalově dle startovní listiny s výjimkou kategorií D10N,
H10N, HDR, P a T, které mohou startovat v libovolném čase do 170 v samostatném koridoru, jejich
čas je měřen od oražení krabičky START na startovní čáře.
CÍL
V centru. Mapy se v cíli odevzdávají, budou vydány po nedělním závodě.
POVINNÉ ÚSEKY
Označené červenými fáborky nebo koridory:
 startovní čára  začátek orientace
 kategorie D10C a H10C mají povinný úsek mezi první a druhou kontrolou (překonání potoka)
 kategorie s kontrolou 126 mají povinný úsek od kontroly (přeběh louky)
ČASOVÝ LIMIT
150 min
OBČERSTVENÍ V LESE
Dle pravide OB pro delší tratě. Na postupech vyznačeny v mapě, na kontrolách vyznačeny v
popisech.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
V centru, předpokládaný začátek vyhlášení výsledků v 17:00 hod  všichni závodníci kategorie HDR
obdrží sladkou odměnu v cíli

POKYNY PRO NEDĚLNÍ ZÁVOD
PREZENTACE
V chatce na shromaždišti, 8:009:00
START
10:00. Vzdálenost 850m. Startuje se intervalově dle startovní listiny s výjimkou kategorií D10N,
H10N, HDR, P a T, které mohou startovat v libovolném čase do 110 v samostatném koridoru, jejich
čas je měřen od oražení krabičky START na startovní čáře.
CÍL
V centru. Výdej map cca v 12:30
POVINNÉ ÚSEKY
Označené červenými fáborky nebo koridory:
 startovní čára  začátek orientace
 všechny kategorie mají povinný úsek od kontroly 124 (přeběh louky)
ČASOVÝ LIMIT
100 min
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
V centru, předpokládaný začátek vyhlášení výsledků v 13:30 hod  všichni závodníci kategorie HDR
obdrží sladkou odměnu v cíli

