POKYNY
MEMORIÁL BEJKYSŮ
13. KOLO VÝCHODOČESKÉHO POHÁRU
VEŘEJNÝ ZÁVOD V ORIENTAČNÍM BĚHU
ZÁVOD CELOSTÁTNÍHO RANKINGU (koeficient 1.0)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum:

Sobota 17. října 2015

Centrum:

Češov (okres Jičín) – fotbalové hřiště, GPS (50.3362261N, 15.3615503E)

Pořádající subjekt:

TJ Sportcentrum Jičín (SJC)

Prezentace:

V centru závodu 8:45 - 9:30 hod

Dodatečné přihlášky:

Na prezentaci v den konání, dle možností pořadatele na místa vakantů za dvojnásobný vklad (kategorie
P a HDR za základní vklad). Zapůjčení SI čipu 40,- Kč.

Trať:

Klasická, limit 150min.

Příjezd a parkování:

Parkování na jižním kraji obce Češov, na plochách místního JZD vedle silnice II/328. Bude značeno. Dbejte
pokynů pořadatelů. Parkovné bude vybíráno 20,-.

Způsob placení:

Na prezentaci hotově, možno i převodem na účet 2100548718/2010, VS: číslo klubu. Platby kontrolujeme
naposledy v pátek, pokud posíláte koncem týdne, přivezte si potvrzení.

Start:

000 = 10:00 hod, intervalový, na startu bude stan na odložení věcí, modro-bílé fáborky.
Kategorie: HDR, P, T – start libovolně na startovací krabičku do času 100

Vzdálenosti:

parkování - centrum (400-600 m)
centrum - start 1100 m
centrum - cíl 1000 m (start a cíl jsou u sebe)

Mapa:

Češovské valy, 1 : 15 000, E = 5m, stav září 2015, autor Tomáš Hanzl, předchozí mapa: Valy (1982), formát
A4, mapový klíč ISOM2000, mapa bude vodovzdorně upravena pro všechny kategorie.
Mapy se v cíli neodevzdávají, apelujeme proto na váš smysl pro fair play, tedy že nebudete ukazovat
mapu závodníkům, kteří ještě neodstartovali.

Terén:

Přes 30 let nepoužitý pro OB, zvlněný (250 až 320 m n. m.), převážné listnatý s terénními detaily,
průběžnost i viditelnost od perfektní po sníženou, s relativně hustou sítí z valné části drobných a
nevýrazných komunikací, bez výrazných záchytných bodů, prostoru dominuje prehistorické hradiště s až
15 metrů vysokými valy

Systém ražení:

SportIdent. Povinné vymazání a kontrola vymazání čipů v předstartovním prostoru. Na cílové čáře
závodník razí cílovou jednotku. Kategorie HDR, P a T razí startovní krabičku. V případě poruchy SI
jednotky použije závodník mechanické ražení kleštěmi do mapy; na tuto skutečnost je závodník povinen
upozornit ihned po doběhu pořadatele v cíli.

Startovní listiny:

zveřejněny na webových stránkách závodu v ORISu, v centru na informačních tabulích a na startu

Popisy kontrol:

v centru závodu formou samoobsluhy na informačních tabulích

Vyhlášení výsledků:

Co nejdříve po skončení závodu v centru, vyhlášeni budou tři nejlepší v dětských kategoriích a všichni
v HDR

První pomoc:

Drobná poranění v centru, větší úrazy nemocnice v Jičíně

Hygiena:

Pouze na shromaždišti - WC Servis, lavory se studenou vodou

Občerstvení:

V lese občerstvovací stanice s vodou, v cíli voda se šťávou, v centru bude připraven bufet se základním
občerstvením včetně buchet, kávy a čaje. A bohatý sortiment připravují místní fotbalisti z Češova.

Protesty:

Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v den závodu, nebo po skončení závodu poštou
na adresu: Michal Drobník, U Nemocnice 1186, Jilemnice 514 01

Jury:

bude zveřejněna v den závodu na shromaždišti

Funkcionáři:

Ředitel závodu - Beneš Jan - R3
Hlavní rozhodčí - Drobník Michal - R3
Stavitel tratí - Hanzl Tomáš - R3

Informace:

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2838

Pravidla:

Soutěží se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Vč. Oblasti

Ostatní:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí

Poslední závod sezóny, kde bude stánek KAZBOŠ. Bude mít TOMBOLU!

Příjemné sportovní zážitky přeje
TJ Sportcentrum Jičín

