CENA STŘEDNÍ MORAVY 2016
2. – 6. července 2016
SUCHÝ (U BOSKOVIC)
POKYNY
Vážení přátelé orientačního běhu,
srdečně Vás vítáme na tradičních závodech v orientačním běhu CENA STŘEDNÍ MORAVY 2016,
které tentokrát pořádá Oddíl orientačního sportu SK Prostějov.

Centrum

Suchý – Penzion U Petra
GPS: 49°48'13.178"N, 16°76'84.744"E
Zde najdete závodní kancelář, školku pro E1 až E3 a možnost občerstvení
v odpoledních a večerních hodinách (v altánu). V těsné blízkosti (cca 150m) pak cíl tří
etap, kabiny ToiToi, mytí a stan s občerstvením.

Parkování

Parkování na E1, E2 a E3 na louce v blízkosti cíle (49.4814622N, 16.7709892E) dle
pokynů pořadatelů za poplatek 30,- Kč/auto/etapa. Na E4 rovněž na louce
(49.4822569N, 16.7495906E) v blízkosti cíle za stejný poplatek tj. 30,- Kč/auto.

Prezentace

E1
E2, E3, E4

Fair play

Mapy se v cíli neodevzdávají – dodržujte zásady fair-play.

od 10.00 do 13.30 v centru
do 9.30 v cíli jednotlivých etap

ETAPY
E 1 – sobota

E 2 – neděle

E 3 – úterý

E 4 – středa

krátká trať

klasická trať

krátká trať

zkrácená trať

Ředitel
Hlavní rozhodčí

Dušan Vystavěl
Jiří Otrusina, R1

Stavitelé tratí
Start 000

Radim Fajkus
14.00 hodin

Marcel Skřivanek
10.00 hodin

Petr Hynek, R3
10.00 hodin

Ondřej Vystavěl
10.00 hodin

Centrum dne

louka u Penzionu u Petra
49.4805839N, 16.7725181E

louka u Penzionu u Petra
49.4805839N, 16.7725181E

louka u Penzionu u Petra
49.4805839N, 16.7725181E

louka směrem na Velenov
49.4824519N, 16.7468442E

1200 m/15 m stoupání
občerstvení na startu - voda
zkracování cesty přes pole

1700 metrů/25 m stoupání
1500 m/15 m stoupání
občerstvení na startu - voda
občerstvení na startu - voda
modro-bílé fáborky
občerstvení v lese

Vzdálenosti

Centrum - start

Mapy
Zvláštní mapové
značky

0 metrů/0 m stoupání

občerstvení na průběhu

Sušský rybník
Nebeský rybník
Horní rybník
1 : 10 000, E= 5m
1 : 10 000, E= 5m
1 : 10 000, E= 5m
stav červen 2016, A4 (E1, E3, E4) nebo A3 (E2) v mapníku
modré kolečko – studna, černý křížek – zvláštní umělý objekt, hnědý křížek – plošinka, zelený křížek – vývrat, zelené kolečko –
výrazný strom, kolečko s tečkou – trigonometrický bod, příčná čárka přes cestu - závora
Protivanovský rybník
1 : 10 000, E= 5 m

náhorní plošina, převážně
Terén, tratě, omezení jehličnatý les, velký počet
vodotečí a mel. příkopů

náhorní plošina, převážně
jehličnatý les, velký počet
vodotečí a mel. příkopů

náhorní plošina, převážně
jehličnatý les, velký počet
vodotečí a mel. příkopů

mírně svažitý, převážně
jehličnatý les, občasný výskyt
kamenů a skalek

Uzávěrka cíle
Startovní listina pro
E4

14.00 hodin

14.00 hodin

14.00 hodin

19.00 hodin

8.00 hodin

18.00 hodin

Popisy kontrol

Volně k odběru v centrech jednotlivých etap.

Předpis

Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB.

Kategorie HDR

Kategorie HDR je určena výhradně pro děti s doprovodem, resp. jako náborová.
Doprovod dětí proto nebude připuštěn na tratě D10C, H10C a DH10N (smajlíky),
které jsou určeny jen pro samostatné děti.
Závodníci kategorií HDR a P mohou odstartovat kdykoliv ve startovním čase od 0 –
80.

Školka

Po celou dobu závodů bude v centech jednotlivých etap zřízena dětská školka, kde
můžete umístit nejmenší ratolesti. Provozní doba školky: otevření – 1 hodinu před
startem prvních závodníků, uzavření – společně s uzavřením cíle

Start E 4

Hendikepový start, dostavte se minimálně 5 minut před svým startem.
Časový sled startů v koridorech
start

koridor č. 1

koridor č. 2

D12A
D16B
D21B

H10C
H14A
H35C
H16B

20

D10C
D14A
D35B

H12A
H45C
H55C

40

DH10N
D45B
D45C
D65

H21A
H21C
H55B

60

D21A
D55B
D55C

H45B
H65
H18B

80

D35C
T

H35B
H21B

00

Startovní čísla – prvních pět závodníků v kategorii formou samoobsluhy před startem.
Vyhlášení vítězů

Vyhlášení celkových vítězů CENY STŘEDNÍ MORAVY 2016 proběhne v centru E4 od
13.00 hodin. Pro nejlepší závodníky v jednotlivých kategoriích jsme připravili diplomy
a věcné ceny.

Poděkování






vlastníkům lesa – společnostem MP Lesy Benešov a MP Holding
zemědělcům hospodařících na loukách – ZD Skály Benešov
majitelům Penzionu U Petra
obcím Suchý a Velenov
oddílu KOB KON za zapůjčení mapy na sprint, poskytnutí loga a know-how CSM

