Sportovní klub OK Jiskra Nový Bor

Pokyny pro závodníky

Vítáme Vás na Oblastním Mistrovství Ještědské oblasti v OB na krátké trati, 6. závodě Ještědského žebříčku a
veřejném závodě OB a přejeme Vám hezký sportovní zážitek.
Datum:
Shromaždiště:

24. dubna 2016 (neděle), Stráž pod Ralskem
louka za věznicí ve Stráži pod Ralskem, GPS 50.6924608N; 14.8089381E
Platí zde přísný zákaz pohybu mimo louku a mimo vyznačenou cestu na start!
Parkování:
na louce na shromaždišti, parkovné 20,-Kč/auto
Prezentace:
na shromaždišti od 8,00 do 9,00 hodin (dohlášky nejpozději do 8,30 hodin)
Soutěžní kategorie:
v souladu se soutěžním řádem JO: H10 – 70, D10 - 70.
předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro krátkou trať
Náborové kategorie:
H,D10L – fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu, značena červenobílými fáborky
HDR – fáborkovaná trať pro děti s doprovodem, značena červenobílými fáborky
F – fáborkovaná trať pro nejmenší na shromaždišti, startovné zdarma, ražení
kleštěmi, start probíhá od 09:00 do 12:00 hodin
Veřejný závod:
P – trať na úrovni H12, T – trať na úrovni H18, střední obtížnost
Systém ražení:
SPORTident, vyčítání čipu na shromaždišti, v případě nefunkční SI jednotky na
kontrole závodník razí mechanicky do R-políček v mapě, za ztrátu vypůjčeného čipu
budeme požadovat 700,- Kč.
Šatny:
pouze vlastní stany – možnost postavení klubových stanů ve vytyčeném prostoru
Start:
00 = 09:30 hod, intervalový, vzdálen 1500 m od shromaždiště, převýšení 80m
kategorie HDR, P, T startují ze zvláštního koridoru v čase podle svého uvážení
v časovém rozmezí 00 – 80 minut.
Cesta ze shromaždiště na start je značena modrobílými fáborky
Časový limit:
90 minut
Cíl:
vzdálenost 1500 m, vedle startu, cesta z cíle stejná jako cesta na start, uzavření cíle
ve 12,40 hod
Odběr map v cíli:
mapy budou v cíli odebírány, vydání map ve 12,00 na shromaždišti
Mapa:
Kozí hřbet – 1:10 000; E=5m – formát A4, stav léto 2015, mapový klíč ISOM 2000,
autor A. Hejna, J. Lamač, Z. Sokolář, mapa bude vodovzdorně upravena, tisk na
laserové tiskárně
Popisy kontrol, délky tratí
a převýšení:
ve formě piktogramů k dispozici na shromaždišti a vytištěny na mapách
Terén:
kopcovitý, členitý, místy kameny, pískovcové srázy, porostově pestrý
WC:
pouze na shromaždišti mobilní WC, v místě startu a cíle WC není
Mytí:
nouzové mytí v umyvadlech na shromaždišti
Občerstvení:
Startovní listiny:
Vyvěšování výsledků:
Vyhlášení výsledků:
Protesty:
Jury závodu:
Hlavní funkcionáři:

po doběhu v cíli voda se šťávou + prodej na shromaždišti
Oddílové startovní listiny budou vydány na prezentaci, dle kategorií budou vyvěšeny
na shromaždišti a na startu
průběžně na shromaždišti
cca ve 12:45 hodin na shromaždišti (první tři ve všech kategoriích mimo P, T,
HD21K a všichni v HDR)
písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč během závodu, po ukončení
závodu s vkladem na adresu HR:
Petr Karvánek, U Mlékárny 2390, Česká Lípa 470 01
složení JURY bude vyvěšeno na shromaždišti
ředitel závodu:
Šárka Folbrechtová
hlavní rozhodčí:
Petr Karvánek R1
stavitel tratí:
Jan Pavlovec R3

Mnoho štěstí a správný směr Vám všem přejí pořadatelé.
Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR

