7. a 8. závod OŽ Západočeské oblasti v OB
POKYNY
Pořadatel:

TJ Slovan Karlovy Vary, oddíl orientačních sportů

Datum:

7. a 8. května 2016

Druh závodu:

sobota - krátká trať
neděle - klasická trať

Centrum:

Vítkova hora (50.2044986N, 12.8959244E)

Prezentace:

sobota 11:00 – 12:00 v centru závodu
neděle 08:30 – 09:00 v centru závodu

Parkování:

v areálu Vítkova Hora, parkovné 30,- Kč za oba dny
parkování dle pokynů pořadatelů a šetřete místem

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum: do 500 m
centrum - start sobota: 580 m
centrum – cíl sobota:
90 m
centrum - start neděle: 550 m
centrum – cíl neděle:
250 m
centrum – ubytování:
8 km

Tratě:

HDR (fáborkovaná trať s doprovodem), HD10L (fáborkovaná trať bez doprovodu),
P, D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, D65, H10, H12, H14, H16, H18,
H21, H35, H45, H55, H65
Předpokládané časy vítězů dle platného Soutěžního řádu ZČO

Popisy:

formou samoobsluhy v centru

Start 00:

sobota: 13:00 hod
neděle: 10:00 hod
kategorie HDR a P startují na startovací krabičku v čase 0 až 100
kategorie HD10L má startovní časy
Cesta na start bude značena modrobílými fáborky. Povinný úsek ze sběrné kontroly do
cíle značen červenými fáborky.

Mapa:

sobota – Kolovák 1 : 10 000, E = 5m, stav: 4/2016
neděle – Kolovák 1 : 10 000, E = 5m, stav: 4/2016
mapy nejsou vodovzdorně upraveny

Odevzdávání map: mapy se v cíli nebudou odebírat, věříme ve fair play chování všech závodníků
Terén:

pro oba dny – zvlněný s různými druhy porostu

Ražení:

elektronické Sportident, v případě poruchy ražte do mapy. Čip je možno zapůjčit za
poplatek 20,- Kč/závod. Ztráta čipu 700 Kč, hradí závodník nebo vysílající klub.

Limit:

sobota:
sobota: 120 min
neděle
eděle: 150 min
eděle:

Uzavření cíle:

v sobotu v 17 hod
hod,, v neděli v 15 hod

Občerstvení:

v cíli voda se šťávou
v centru otevřený bufet – polévka, guláš, párky, hranolky
hranolky,, pivo, kofola
v areálu Vítkova H
Hora
ora - restaurace

WC:

v centru

První pomoc:

lékař v cíli

Výsledky:

předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru, konečné na stránkách
závodu ( www.obskv.cz ) a na ORISu

Vyhlášení:

v centru závodu po doběhnutí většiny závodníků
závodníků.. Drobné ceny
ceny a diplomy dostanou
první 3 závodníci v každé kategorii, v kategorii HD10L
HD10L a HDR se vyhlašují všichni a
dostanou
ostanou diplomy a sladkost
sladkost,, kategorie P se nevyhlašuje.

Ubytování:

pořadatel zajišťuje ze soboty na neděli v tělocvičně Prvního českého gymnázia
v Karlových Varech, Národní 25, Karlovy Vary
Vary.. Tělocvična bude otevřena v sobotu od
17:00 hod do neděle 9:00 hod.

Protesty:

písemně s vkladem 100
00 Kč, podle platných pravidel OB

Upozornění:

každý závodník závodí na vlastní nebezpečí

Jury:

Fiala Miloš
Miloš,, Mareš Alexander, Staňková Marcela

Pořadatelé:

ředitel závodu
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

-

Kateřina Eretová
Marie Žandová
Romana Kubínová,
Kubínová, Jarda Kubát

