Sportovní klub orientačního běhu Ostrov

POKYNY
17. – 18. Závod oblastního žebříčku
Pořadatel:

Sportovní klub orientačního běhu Ostrov ( ONO ).

Termín:

Sobota 19. 9. 2015 Neděle 20. 9. 2015.

Druh závodu:

Závod jednotlivců, Sobota krátká trať, Neděle
startem.

Shromaždiště:

Biatlonový areál Eduard GPS - 50°23'0.797"N, 12°53'35.363"E.
http://www.mapy.cz/s/k0yp

Parkování:

Soukromý pozemek, parkovné 1x 20,- Kč, platí pro oba dny. Prosím dodržujte
pokyny pořadatelů, i když to budou pomocníci z řad dětí našeho oddílu.

Prezentace:

Sobota od 11:00 do 12:00; Neděle od 8:00 do 9:00 (vždy v centru závodu).

Vzdálenosti:

Parkoviště – shromaždiště pro oba dny 0 – 500 m.
Sobota:
shromaždiště - start 150 m, modrobílé fáborky,
cíl - shromaždiště 0 m.
Neděle:
shromaždiště - start 13 m,
cíl - shromaždiště 0 m.

Start:

Sobota 00 = 13:00, Neděle 00 = 10:00.

SI průkazy:

Vyčítání SI průkazek je na shromaždišti u prezentace. 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: Sobota 0 – 30 a 60 +
Neděle 0 – 32 a 100 +
Trať HDR není samostatná. Je sloučena s Linií. Platí pro oba dny.

Příchozí:

Kategorie P2 a P4 mají po oba dny volný start.

Mapa:

Pro oba dny - Krušnej Eda, 1 : 10 000, E = 5 m, stav září 2015, formát A4.
Není vodovzdorně upravena. Na startu bude k dispozici omezené množství
mapníků. Mapy se po doběhu sobotního závodu nebudou odebírat. Spoléháme
na fair play závodníků.

klasická trať s intervalovým

Terén:

Klasický krušnohorský les ozdobený množstvím jam různých velikostí ( po
středověké těžbě stříbra ) a méně ozdobných kamenných hald z éry těžby
uranu.

Výsledky:

Průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti.

Vyhlášení:

Pro všechny kategorie po ukončení každého závodu.

Juri:

Bude jmenována po prezentaci a její složení bude vyvěšeno na shromaždišti.

Protesty:

Písemně hlavnímu rozhodčí se vkladem 200,- Kč ( Monika Lisá, Lidická 1353,
363 01 Ostrov ).

Občerstvení:

Po doběhu na shromaždišti šťáva. Pak v bufetu drobný sortiment jako guláš
s chlebem, bramborová polévka, párek s pečivem, koláče, trochu ovoce,
pivo, limo apod.

WC:

TOI TOI na shromaždišti.

Ubytování:

V Ostrově v tělocvičně na ZŠ Masarykova. ( Možnost parkování za plotem v
omezeném množství. Nezajíždět auty až před tělocvičnu a hlavní vchod školy !!!)
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. Mapka níže.

UPOZORNĚNÍ – ČTĚTE POZORNĚ:
- v sobotu kat., D21, D35, H18, H21, H35, H45 a H55 přebíhají silnici, která není tolik frekventovaná,
ale o to rychleji se tam jezdí!
- v neděli kat., D18, D21, D35, H16, H18, H21, H35, H45 a H55 přebíhají tutéž silnici v několika
místech. Dbejte prosím o svou bezpečnost. Po silnici se budou pohybovat pořadatelé, ale z důvodu
možného přeběhu v několika místech nebudou schopni upozornit všechny projíždějící řidiče.
- pro oba dny: v lese se nacházejí nebezpečné jámy ohraničené bílo červenou páskou. Buďte
obezřetní a nevstupujte za pásky nebo dokonce do těchto jam, kontroly tam nejsou!
- přes příjezdovou cestu ke shromaždišti se mohou pohybovat závodníci!
Ubytování v Ostrově ZŠ Masarykova, GPS - 50°18'21.524"N,12°56'40.901"E

Mapky centra a závodního prostoru:

