POKYNY

Pořadatel:

TJ Sokol Pražák, oddíl orientačního běhu

Datum:

15. – 16. 10. 2016 (sobota, neděle)

Centrum:

Bavorov – koupaliště (49.1231236N, 14.0896344E), 9,5 km od Vodňan

Převlékání:

areál koupaliště, možnost postavit oddílové stany – dodržujte ZÁKAZ vstupu
v závodní obuvi na WC a do bufetu!!!

Druh závodu:

sobota 15. 10. 2016 – klasická trať
neděle 16. 10. 2016 – zkrácená trať

Doprava:

Parkovné 40,- Kč za oba dny, dodržujte pokyny pořadatele!
Příjezd bude označen z hlavní silnice v Bavorově. Parkování v centru.
Upozorňujeme na několik dopravních omezení při příjezdu po silnici D4 od
Prahy, žádáme závodníky, aby si nechali dostatečnou časovou rezervu

Prezentace:

sobota 15. 10. 2016 – 09.30 – 10.30 hod. v centru

Start:

sobota 15. 10. 2016 00 = 11.30 hod vzdálenost z centra 1450 m
neděle 16. 10. 2016 00 = 9.30 hod. vzdálenost z centra 1200 m
Oba dva dny po modrobílých fáborkách
Kategorie HDR a P startují podle příchodu na start v čase od 0 - 90 start. času

Cíl:

Pro oba dny stejný vzdálenost z centra 800 m – společnou cestou na start.

Mapy:

Haniperk – jih, Haniperk – sever - 1 : 10 000, Haniperk , 1: 15 000 – pouze
v sobotu pro kategorie HD 16-35, E - 5m;
Stav léto 2016, autor: Mirka Vejvodová
Formát mapy A4, tisk - mapa včetně trati - digitální - ŹAKET
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny – mapníky budou k dispozici na startu.
Mapy nebudou v cíli vybírány, děkujeme za dodržování Fair Play.

Upozornění:

Některé tratě se kříží, dávejte si tedy pozor na správné pořadí kontrol!
Některé tratě mají v sobotu na trase povinné úseky – dodržujte je, abyste se vyhnuli
pasoucím se kravám! Na některých tratích je nutné podlézat trubkové
ohradníky, v horní části je natažený elektrický ohradník - pozor aby nedošlo k
jeho poškození!!!

Start ve druhé etapě: handicapový podle výsledků I. etapy. Startovní čas ve druhé etapě se rovná
dosaženému času z I. etapy. Závodníci s časem nad 120 minut v první etapě budou

startovat od času 00 podle startovní listiny, zveřejněné na shromaždišti v neděli
ráno. Při vstupu do koridoru závodník obdrží lístek se startovním časem. Startovní
koridor v nedělní etapě je 5 minut.
Kategorie HDR a P, T startují podle příchodu na start v čase od 0 - 90 start. času

Terén:

kopcovitý, místy hustý podrost. Doporučujeme zakrytí horních i dolních končetin!

Popisy kontrol:

samoobslužný odběr v centru závodu

Časový limit:

150 minut pro první etapu, 120 minut pro druhou etapu

Systém ražení:

elektronický – SPORTIdent. V případě selhání SI jsou na mapě políčka. Vyčítání
v místě prezentace.

Vyhlášení výsledků: V neděli v centru závodu, cca ve 13 hod. Vítězové v kategoriích HD 10 – HD 75 za
obě etapy získávají jako cenu kapra. Druhé a třetí místo věcné ceny a diplomy.
Ostatní kategorie na prvním až třetím místě získávají věcné ceny. Všechny děti
v kategoriích H10L, D10L, HDR dostanou malou pozornost.
Zakázané prostory:

Veškeré zalesněné prostory v okolí centra a závodního prostoru jsou zakázaným
prostorem. Dále je zakázáno vstupovat do oplocenek a rovněž je přísný zákaz
vstupu do ovocných sadů.

Občerstvení:

v centru závodu – restaurace s teplým občerstvením a nápoji.
ZÁKAZ vstupu v závodní obuvi!!!

Dětská školka:

v centru závodu v sobotu od 11.15-15 hod., v neděli od 9.00 – 12.00 hod.

WC a mytí:

WC – mobilní stálé toalety v centru závodu, do budovy NE v závodní obuvi.
Mytí - v centru závodu!

Ubytování:

Tělocvična: dozorem otevřená v sobotu od 16 hod. – do 22 hod., v ostatních
hodinách bude zamčeno.
V neděli dozor otevře v 7 hod. Tělocvičnu je potřeba vyklidit do 8.15!
SOUs Vodňany:

Sobota: 15-24 hod .Ubytování dle rozpisu pořadatele na
recepci SOUs.
Neděle: nutno opustit pokoje do 10.00 hod.

Funkcionáři závodu: ředitel – Petr Bláha
hlavní rozhodčí – Jaroslav Vojtěch
stavitelé tratí – Petr Bláha, Jan Pecka
Závodníkům přejeme správný směr a výlov kaprů!

Děkujeme Městu Vodňany, Obci Stožice, firmám Pekařství a cukrářství Kodádek ,
Pekárnám KLAS a Netolice Kuliš & Jerie K&J spol. s r.o., Sovt-Radio, Unilever,
Tchibo, Lahůdky Radošovice, ČSM spořitelna, ZEMCHEBA Chelčice, Fakulta
rybářství a ochrany vod, Karel Burda-FotoVideo služba za podporu!

