13. závod Východočeského poháru
8. 10. 2016

Pořadatel:
Datum:
Centrum:
Doprava:
Parkování:

Prezentace:
Vzdálenosti:

Mapa:

Terén:
Trať:
Popisy kontrol:
Start:

Časový limit:
Systém ražení:

Startovní
listina:
Výsledky:
Výdej map:
Vyhlášení
výsledků:
Občerstvení:
WC:
Mytí:
První pomoc:

POKYNY

OK Jilemnice
Sobota 8. října 2016
Horní Branná – sportovní areál (fotbalové hřiště)
GPS: 50.6070019N, 15.5688889E
Příjezd bude značen ze směru od Vrchlabí, Jičína a Jilemnice.
Upozornění: počítejte se zdržením v Nové Pace (semafory)
Auta na louce v okolí shromaždiště za poplatek 20 Kč, autobusy na zpevněné
ploše u zámku v Horní Branné zdarma.
Při parkování dbejte pokynů pořadatelů.
Přísný zákaz parkování na komunikacích v obci.
V centru závodu od 8:45 do 9:30.
Dohlášky ano dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Zapůjčení SI čipu 40 Kč.
Parkoviště auta - centrum: 0 - 100m
Parkoviště bus - centrum: 200m
Centrum - start: 1300m
Centrum - cíl: 800m
Javorek 2016, 1:10000, E= 5m, stav srpen 2016, mapový klíč ISOM 2000.
Mapoval Tomáš Leštínský.
Velikost A4.
Mapa vodovzdorně upravena pro všechny kategorie.
Mírně zvlněný, převážně jehličnatý les s podrostem, hustá síť cest.
Zkrácená klasická trať.
Pouze v centru závodu volně k odběru.
00=10.00 hod. intervalový (modrobílé fáborky)
Výdej map po startu.
Pro kategorie HDR a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start
libovolný do startovacího času 100.
120 minut pro všechny kategorie.
SPORTident, jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Závodník je povinen
ve startovních koridorech provést vymazání čipu a kontrolu vymazání čipu.
V případě poruchy SI jednotky je závodník povinen označit průchod kontrolou
oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě.
Mapu s náhradním ražením je povinen v cíli předat ke kontrole.
Závodník je povinen vyčíst si po doběhu neprodleně svůj čip.
Bude vyvěšena v centru závodu a na startu.
Budou průběžně vyvěšovány v centru závodu. Oficiální výsledky a mezičasy budou
k dispozici na stránkách ORISU.
Mapy se v cíli neodevzdávají. Děkujeme za dodržování fair play.
Vyhlášeni budou závodníci na 1. - 3. místě žákovských kategorií (N, C, D)a všichni
závodníci HDR.
V cíli čistá voda nebo voda se šťávou.
Ostatní občerstvení v centru závodu bufet OK Jilemnice.
V centru Toi-Toi, nebo ve fotbalových kabinách.
V centru hadice + lavory. Zákaz používání mycích prostředků.
V centru závodu.
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Předpis:
Protesty:
Upozornění:

Funkcionáři:

POKYNY

Soutěží se podle platných Pravidel pro závody OB a Soutěžního řádu
soutěží Vč. oblasti ČSOS pro rok 2016.
Podávají se hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200Kč.
Zákaz stavění oddílových stanů na hřišti.
Zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě vysázených pasek.
Zákaz vstupu do lesa se psy.
Předem děkujeme všem účastníkům za udržování pořádku v prostoru
závodu a na shromaždišti.
Ředitel závodu: Zdeněk Vlastník
Hlavní rozhodčí: Aleš Malý
Stavba tratí :
Kristýna Kolínová
Jury:
bude zveřejněna v centru závodu
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