SKOB KOBRA VSETÍN

Pokyny pro závodníky.
5. Oblastní žebříček Valašské oblasti na krátké trati
závod Rankingu s koeficientem 1. a veřejný závod v orientačním běhu
Datum konání:
20.5.2017
Pořadatelský orgán:
Český svaz orientačních sportů
Pořadatelský subjekt: SKOB Kobra Vsetín z.s.

Vážení sportovní přátelé
Srdečně Vás vítáme na našem závodě ve Vsetíně Semetíně. Příjezd od Vsetína a
Valaškého Meziříčí bude označen.
Shromaždiště: je v areálu Hájenky Alceda, kde je k dispozici občerstvení, WC, bufet.
Parkování: autobusů a aut je dle pokynu pořadatelů v blízkosti centra, po naplnění kapacity
(600m od centra). Prosíme udržujte čistotu v celém prostoru venkovního areálu i parkoviště.
Možnost postavení oddílových stanů v areálu hájenky.
Prezentace: V centru závodu od 9:00 do 10:00 hodin. Oddíly, které nebudou mít změny až
do 10:30 hodin.
Kategorie: D/H - 10N, 10C, 12C, 14C, 16C, 18C, 21C, 35C, 45C, H55C, H65C, HDRfáborkovaná trať (rodiče s dětmi), P- jednoduchá trať, cca 3 km, libovolný start ,T- tréninková
trať, cca 5 km, intervalový start.
Délky tratí, popisy: budou k dispozici v centru závodu formou samoobsluhy a na mapě.
Občerstvení: po závodě bude v centru.
Start 00: je v 1100 hodin. Kategorie HDR a P mohou startovat v libovolném čase po domluvě
se startérem do 1130
Centrum - start - 800m s převýšením 70m po modrobílých fáborcích.
Cíl – je v centru závodu.
Mapa: „Šnečí údolí“ měřítko 1:10 000, formát A4,E 5m , stav květen 2015 mapoval: Zbranek
Roman, Revize : jaro 2017, vodovzdorně upravena ! Start v závodu je na vlastní nebezpečí.
Mapový klíč - isom. Tisk – Shocart
Terén: typicky valašský, kopcovitý, s množstvím kamenů, sezónní podrost. Probíhá
intenzívní těžba (možnost vzniku nových pasek a cest od stahování dřeva). Doručujeme
tejpování.
Zdravotní pomoc: je zajištěna v prostoru cíle lékařem.
Předpokládané časy vítězů: Dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti.
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel orientačního běhu a Soutěžního řádu Valašské
oblasti.
Klasifikace závodu: Závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol.

Systém ražení: Pro všechny kategorie bude použit elektronický systém SPORT ident.
Možnost zapůjčení na prezentaci. V případě ztráty čipu budeme vybírat 800,‐ Kč.
Vyčítání, výsledky: V centru závodu.
Protesty: Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel
OB čl.26.1 Osobně a na adresu hlavního rozhodčího Radim Žemlík, Hrbová, Mládí 1563
Vsetín 75501
Časový limit: pro všechny kategorie je 120 minut.
Vyhlášení výsledků: bude průběžné po ukončení jednotlivých kategorií asi od 1400hod.
Diplomy a drobné ceny obdrží první tři závodníci v kategoriích DH10-14 + DH21, v ostatních
kategoriích jen vítězové.
Jury: závodu bude ustavena v den závodu.
Informace, kontakt: Na internetových stránkách kobravs.cz
Hlavní funkcionáři:
ředitel závodu – Vladimír Hrbas
hlavní rozhodčí – Radim Žemlík
stavitel tratí – Jan Panovec

Vladimír Hrbas
ředitel závodu
mobil: 606 765 999
e-mail: hrbasv@seznam.cz

Radim Žemlík
hlavní rozhodčí
 mobil: 737 978 332
e-mail: radimzemlik@centrum.cz

Příjemný sportovní zážitek přejí pořadatelé z
KOBRY VSETÍN.

