CENTRAL EUROPEAN YOUTH ORIENTEERING CUP – RELAY, OBLASTNÍ
ŽEBŘÍČEK A VEŘEJNÝ ZÁVOD ŠTAFET
3.4. 2016 – hrad HELFŠTÝN

POKYNY
Centrum

hrad Helfštýn, II. nádvoříhradu

Parkování

na oficiálním parkovišti pod hradem spravované Obecním úřadem Týn nad
Bečvou, který také vybírá poplatky za parkování. Vzdálenost do centra cca
200m. Blíže k centru nelze parkovat !!!
DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Vstup do hradu/průchod přes II. hradní bránu (kde je umístěna pokladna) je
pro všechny závodníky ZDARMA – je však NUTNÉ se prokázat buď
startovním číslem, nebo čipem.

Vzdálenosti

parkování – centrum – cca 200 m (červeno-bílé fáborky)
centrum – cíl – start cca 20 m

Kategorie

CEYOC – H16E, D16E, H18E, D18E
DH12, D14, H14, D18, H18, D19-99, H19-99

Mapa

Hrad Helfštýn, 1:10 000, ekv. 5 m, formát 210 x 297 mm, ISOM, natištěna no
voděodolném papíru PRETEX, mapoval a kreslil Bohumil Háj (říjen 2015 až
únor 2016)

Terén

KOPCOVITÝ, zejména na závěrečném doběhu ke sběrné kontrole

Zak. prostory a, veškeré lesní prostory (vyjma cesty z parkoviště) v okolí centra závodu a cíle
b, všechny privátní prostory označené příslušnou značkou
Popisy kontrol jsou natištěny na mapách.
Start 00

start po vlnách od 10.00 hodin – prostranství PŘED hradem (cca 150 m od
centra)
- 10.00 kategorie D16E, H16E
- 10.05 kategorie D18E, H18E
- 10.10 kategorie DH12, H14, D18
- 10.15 kategorie D14, D19-99, H18
- 10.20 kategorie H19-99

Organizace závodu:
- A. NENÍ KLASICKÁ VÝDEJNA MAP
o start prvních úseků je mimo centrum, na prostranství před hradem
– závodníci budou mít své mapy položené před sebou a odeberou
si je na pokyn startéra
o ostatní závodníci dostanou svou mapu složenou při vstupu do
koridoru, kterou si můžou rozbalit až po předávce
- B. DIVÁCKÝ ÚSEK A PRUBĚH HRADEM
o kategorie DH12, D14 a H14 nemají divácký úsek – hradem probíhají
pouze 1 x (ze sběrné kontroly u brány v hradbách pod věží do cíle
na II. nádvoří)
o ostatní kategorie probíhají hradem 2 x (nejprve na diváckém úseku
– mezi kontrolami č. 100 a 64) a poté opět z kontroly č. 100 do cíle
na II. nádvoří). KONTROLU Č. 100 TEDY RAZÍ DVAKRÁT.

Cíl

závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu, o
pořadí v cíli na třetím úseku rozhoduje cílový rozhodčí

Časový limit 150 minut pro štafetu
Občerstvení po doběhu v cíli voda a iontový nápoj
Pro další občerstvení využijte nabídky restaurace na hradním nádvoří
WC

pevné záchody v areálu hradu

Výdej map

mapy se v cíli odebírají - výdej bude po startu posledního závodníka (bude
vyhlášeno rozhlasem)

Výsledky

předběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti, konečné na stránce
závodu a v IS ORIS

Vyhlášení vítězů
v cca 13.00 hodin (bude upřesněno rozhlasem) v centru závodu.
Vyhlášeni a odměněni drobnými cenami budou první 3 závodníci ve všech
kategoriích.
První pomoc všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta
v cíli
Jury

bude nabídnuto těmto členům/předpokládané složení
Thomas Rewig (GER), Marek Cahel (CZE), Tomek Pabich (POL)

PARAMETRY TRATÍ
kategorie
D16E
H16E
D18E
H18E
DH12
D14
H14
D18
H18
D19-99
H19-99

délka (km)
4.1
5.0
4.4
5.6
2.2
2.6
2.6
4.1
5.0
4.3
5.6

převýšení(m)
190
210
230
290
100
110
110
190
210
230
290

počet kontrol(k)
14
15
16
17
9
10
10
14
15
16
17

ČASOVÝ PROGRAM
Prezentace – v centru závodu
Start 00
Volný start kategorií HDR a P
Vyhlášení výsledků CEYOC a Elity
Vyhlášení výsledkůobl. žebř.

9.00 – 10.00
10.00
12.10 – 14.30
cca 13.00– bude upřesněno
cca 15.30 – bude upřesněno

Závod se uskuteční za podpory měst Hranice na Moravě a Prostějov, Hanácké kyselky,
pivovaru ZUBR a firem ELIS a GEODETIKA a dále Olomouckého kraje.

Jindřich Smička
SOB Olomouc
ředitel závodu

Dušan Vystavěl
OOS SK Prostějov
hlavní rozhodčí

