Pokyny
13. a 14. závodu oblastní soutěže  Západ
3. závodu sprintového poháru
veřejných závodů
datum a centrum
sobota 13.6.2015  Letkov, komunikace podél dálnice, GPS 49°43'31.870"N, 13°28'22.313"E
sobota 13.6.2015  Plzeň, Bolevec  1.základní škola, GPS 49.7816400N, 13.3775658E
neděle 14.6.2015  Zálužská silnice, GPS 49.8028044N, 13.3707047E

pořadatel
OK Lokomotiva Plzeň

předpokládaný čas vítěze v jednotlivých kategoriích
Podle soutěžního řádu ZČO:
sobota dopoledne  krátká trať
sobota odpoledne  sprint
neděle  PRODLOUŽENÁ krátká trať (mimo dětské kategorie prodloužená, abyste si užili všechna
zákoutí lesa)

místo a čas prezentace
v centru sobota 9:00  10:00, sobota 16:00  17:00, neděle 8:00 – 9:00
Prezentace se provádí najednou za celý oddíl!

vydávání popisů kontrol
samoobslužně v centru

popis terénu, možných nebezpečí
sobota, krátká trať
 místy velmi zarostlý les s množstvím jam a jemných terénních tvarů po těžbě,
upozornění pro dospělé kategorie  některé volby mohou vést kolem včelína  v mapě je okolí
včelína značeno jako zakázaný prostor
sobota, sprint
 sídliště; 
závod probíhá za normálního silničního provozu!;
nejfrekventovanější
ulice jsou označeny jako nepřístupná oblast (zn. č. 709) a je povoleno je překonávat pouze na
vyznačených přechodech; v terénu nejsou tyto oblasti značeny; při optimální volbě postupu byste se na
ně neměli dostat
neděle 
příměstský les, zvlněný, rychlý, s hustou sítí cest, v západní části za silnicí hustníkové pasáže
kategorie H18, D21, H21, H35, H45 při nedělním závodě dvakrát přebíhají poměrně
frekventovanou silnici. V místě přeběhů bude pořadatelská služba. Dbejte jejich pokynů.

mapa

sobota, krátká

sobota, sprint

neděle

měřítko mapy

1:10 000

1:4 000 (změna !!)

1:10 000

interval vrstevnic

5m

2m

5m

stáří mapy

květen 2015

květen 2015

původní mapa Krkavec
2010
revize květen 2015

mapový klíč

ISOM 2000

ISSOM 2007

ISOM 2000

autoři

V.Bohuslav ml.

P.Suchý
F.Kolovský
J.Valeš
L. Kuberková
T. Čechura

A4

A4

I.Kolovská
M.Vejvodová
V.Bohuslav st.
J.Valeš
rozměry mapy

A4

mapy nebudou upraveny vodovzdorně, možnost úpravy mapy před startem

zvláštní mapové symboly
sobota dopoledne:

sobota odpoledne:

neděle:

zakázané prostory
Soukromé zahrady (v mapě vyznačeny značkou č. 527 Sídliště  žlutozelená barva).
Při sobotním sprintu dle mapového klíče ISSOM 2007, zejména upozorňujeme na mapové značky:
421 “Nepřekonatelná vegetace” (šedozelená) – i úzké pruhy
528.1 “Oblast se zakázaným vstupem” (žlutozelená) – i malé plochy v sídlišti
521.1 “Nepřekonatelná zeď” – zákaz platí obousměrně (tedy i ze zdi dolů)
524 “Nepřekonatelný plot nebo ohrada” (s výjimkou vyznačeného bodu přechodu)
709 “Nepřístupná oblast” (fialové šrafy)
Respektování zakázaných prostorů bude pořadateli hlídáno a porušení trestáno diskvalifikací.

závodní prostor
sobota, krátká trať
 les mezi obcemi Letkov, Tymákov a silnicí Letkov  Starý Plzenec
sobota, sprint
 prostor ohraničený ulicemi Plaská  Tachovská  Jesenická  U Jam  Kaznějovská 
Nýřanská (viz mapka dole).
neděle 
les mezi Plzní a Zálužím ohraničený silnicemi PlzeňLedce a PlzeňTřemošná

vzdálenosti:
∙ parkoviště – centrum
∙ centrum – start
∙ centrum – cíl

sobota dop. 0 m, sobota odp. do 500 m, neděle do 500 m
sobota dop. 800 m, sobota odp. 100 m, neděle 250 m
sobota dop. 500 m, sobota odp. 100 m, neděle 100 m

čas startu 00 a způsob startu
sobota, krátká 
11:00
, sobota, sprint 
17:30
, neděle 
10:00
všechny tři dny intervalový start

značení povinných úseků
úseky k mapovému startu  
červeno
bílé fáborky
úsek mezi sběrnou kontrolou a cílem  
červeno
bílé fáborky, páska
linie a HDR  
červeno
bílé fáborky
cesta na start  
modro
bílé fáborky; na sobotní sprint se prochází školou 
= zákaz vstupu v botách s
hřeby !
cesta z cíle  
světle zelené
fáborky
povinný úsek v neděli ( pouze kategorie H18, D21, H21, H35, H45 )  červené fáborky

občerstvení při závodě
V cíli
je voda a voda se šťávou.

startovní listina
vyvěšena v centru a na startu

druh označování závodních průkazů
 elektronický systém SportIdent po oba dny pro všechny kategorie, lze použít čipy až do řady 11;
 SI čip lze půjčit u pořadatele za poplatek 20 Kč/den; v případě ztráty bude účtována úhrada 700 Kč;
 mazání a kontrola čipů ve vyhrazeném prostoru na startu;
 kategorie HDR a Příchozí razí startovní jednotku v okamžiku startu
 v cíli razí všechny kategorie v cílové jednotce;
 vyčítání bezprostředně po doběhu v prostoru centra; prosíme o vyčtení co nejdříve po návratu z cíle do
centra, pomůžete nám i vám urychlit vyvěšování
 v případě nefunkční kontroly je nutno orazit kleštěmi do vyznačených políček na mapě

Odevzdávání map v cíli
Mapy se v cíli neodevzdávají, spoléháme na váš smysl pro fairplay.

Vyvěšování předběžných výsledků
v centru

Toalety
TOITOI v centru; sobota odp. toalety v centru; ubytovaní mohou využít toalety u tělocvičny

První pomoc
v cíli

Čas uzavření cíle
sobota dop. 14:00

sobota odp. 19:30

neděle v 14:00

sobota odp. 40 minut

neděle 120 minut

Časový limit
sobota dop. 90 minut

Vyhlášení vítězů
Vyhlášení proběhne co nejdříve po skončení každého závodu. HDR a Linie  vyhlášeni a odměněni vždy
všichni závodníci, “Příchozí” a “Trénink” se nevyhlašují. Ostatní kategorie v sobotu dopoledne a neděli 
vyhlášení a drobná cena pro první 3 závodníky, ve sprintu první 3 pouze v žákovských kategoriích, v
ostatních vítězové.

ubytování
v tělocvičně 1.ZŠ v PlzniBolevci, přímo u centra sprintu; tělocvična otevřena od 16:00

parkování
v blízkosti centra dle pokynů pořadatele,

sobota dopoledne  
dejte si pozor na příjezd, bude pouze jednosměrný!  viz plánek na konci

při sobotním sprintu
využijte parkovací místa v okolí 1.ZŠ  viz plánek na konci, červená plocha =
prostor závodu, modrá plocha = parkování, 1 = vstup do centra
neděle  
po straně lesní zpevněné cesty s otáčením na konci  udržujte komunikaci průjezdnou a dbejte
pokynů pořadatelů  viz plánek na konci

občerstvení
v centru pořadatel nezajišťuje

Jury
složení Jury bude vyvěšeno v centru

délky tratí
budou vyvěšeny v centru

funkcionáři závodu
ředitel závodu:
stavitelé tratí:

Miroslav Šilhavý
sobota  krátká
sobota  sprint
neděle
hlavní rozhodčí: sobota  krátká
sobota  sprint
neděle

Sobota dopoledne:

Lucie Kuberková R3
Mirka Vejvodová
Petra Pilařová
František Kolovský R2
Vašík Bohuslav R2
Petr Suchý R2

Sobota odpoledne, sprint:

Neděle:

