Pokyny
2. závod Hanáckého žebříčku jaro
5. závod Podzimního krajského žebříčku MSKOS
závod HSH rankingu – koeficient 1.00
Memoriál Věry Tišnovské
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj
Pořádající subjekt:
OOB TJ Zlaté Hory (ZLH)
Datum:
Sobota 24 9. 2016
Zařazení do soutěží:
Oblastní žebříček Hanácké oblasti – jaro, podzimní krajský žebříček MSKOS, závod HSH rankingu – koeficient 1.00
Typ závodu:
Závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem.
Směrné časy jsou určeny Soutěžním řádem Hanácké oblasti.
Centrum:
Horní Údolí, GPS: 50.2174022N, 17.3493261E
Pozemek na dolním konci sjezdovky. Vřele doporučujeme oddílové stany, není zázemí na převlékání.
Parkování:
Zdarma na parkovišti a podél silnice na malých přilehlých plochách dle pokynů pořadatelů. Vzdálenost 450 – 1000m.
WC:
3x ToiToi
Mytí:
Hasičská cisterna & lavory.
Občerstvení:
Dva stánky s obvyklým sortimentem.
Prezentace:
9:30 – 10:30

v centru závodu

Start 00:
11:00, kategorie HDR a P startují libovolně v čase od 00 do 90.
Vzdálenosti:
parkoviště – centrum
centrum – start

450 až 1 000 m
2 500 m / převýšení 225 m
Start je daleko a vysoko, vyražte s dostatečným předstihem!
cíl – centrum
1 000 m
Cesta na start je značena modrobílými fáborky.
Popisy kontrol:
Na mapách a ve startovním koridoru.

Mapa:
Olověná štola, 1:10 000
E=5 m, stav duben 2016, autor Martin Kratochvíl, tisk Adaservis, formát A4.
Pro všechny kategorie vodovzdorně upravena.
V cíli budou mapy vybírány do času 80.
Terén:
Svažitý horský les, hustníkové pasáže, skalky a kameny, terénní detaily, pozůstatky po bývalých dolech a štolách.
Prostor kvalifikace middlu na Mistrovství Evropy, vzhledem k velikosti a charakteru zmapovaného prostoru půjde o
long s četnými middlovými prvky.
Více Informace od stavitele tratí
Zvláštní mapové značky:
černý křížek
malá ruina nebo přístřešek
Občerstvení během závodu:
Občerstvovací stanice na postupu a na kontrole č. 48 (voda), v cíli čaj.
Ražení:
Elektronicky – SportIdent
Časový limit:
180 minut pro všechny kategorie
Předpis:
Závodí se podle platných Pravidel OB a SŘ HO 2016.
Protesty:
Písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům na adresu Hana
Pavlíková, Ondřejovice 237, 793 76 Zlaté Hory
Jury:
Zdenka Králová SSU, Ladislav Grepl KON, Miroslav Chmelař JPV.
Předběžné výsledky:
Budou vyvěšovány v centru závodů.
Vyhlášení výsledků:
Předpokládáme ve 14:30. Ve všech kategoriích budou vyhlašováni závodníci na prvních třech místech, v kategorii
HDR obdrží drobnost všechny zúčastněné děti.
Zdravotní služba:
Po doběhu je poskytnuto bezplatné ošetření v centru závodu, následnou zdravotní péči si hradí každý účastník ze
svého zdravotního pojištění.
Funkcionáři:
ředitel závodu
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

Hana Pavlíková, R3
Roman Moskva, R3
Tomáš Novotný, R2

Upozornění:
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.

