POKYNY
pro3.závod jihočeského žebříčku 2016
Vítáme Vás na Mistrovství oblasti na klasické trativ orientačním běhu, který pro Vás pořádá
Spolek orientačních sportů Strakonice.
Neděle28.května 2016.
Náves v obci Láz (mezi obcemi Radomyšl a Sedlice, GPS: 49.3456131N,
13.9261294E)..V celém prostoru konání závodu žádáme o udržování pořádku - možnost
pořádání dalších závodů. Pro odpadky jsou umístěné igelitové pytle. Děkujeme.
Prezentace:
V centru závodu od 9:15 do 10:30 hodin.
Dohlášky a změny možné do počtuvakantů v dané kategorii a dle možností pořadatele!
Parkování:
Na návsi v obci Láz kolem rybníka a v přilehlých uličkách. Dbejte pokynů pořadatele.
Vzdálenosti:
Parkoviště – Centrum: 0 až 100 m. (Vzdálenost bude podle doby příjezdu).
Centrum – Start: 2100 mpo modrobílých fáborcích - bude vyznačeno.
Nechte si dostatečnou rezervu na cestu na start !!!
Cíl – Centrum: 2100 mpo červených fáborcích – bude vyznačeno.
Cesta na start a z cíle je většinou po silnici, na které je sice omezený provoz, ale přesto
buďte opatrní - poučte děti!
Start:
00 = 11:00 hod., intervalový.
Kategorie HDR a P budou mít zvláštní koridor se startovní krabičkou, příchod na startdo
startovního času „60“, tj. do 12:00 hodin.
Mapový start po 100m.
Mapa:
Trubný vrch II, 1:10 000, e 5m, stav 4/2016, část 5/2017, velikost A4. Mapa není
vodovzdorně upravena. Velikost mapy je větší než formát A4 -24 cm x 24 cm.
Mapníky A4 bude možné vyzvednout na startu (bude nutné poskládat mapu).
Terén:
Zvlněný, převážně dobře průběžný, střední síť komunikací,občasnývýskyt kamenů.Nově
vzniklé vývraty nebo světliny nejsou zachyceny v mapě, jsou však dobře rozeznatelné.
Zakázané prostory: Dodržujte vymezený prostor v okolí startu.Dodržujte cestu na start.
Popisy kontrol:
Každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě.
Systém ražení:
Elektronický razící systém SPORTident. V případě poruchy ražení mechanicky kleštěmi do
mapy. Kontrola náhradního ražení v cíli.Zapůjčené čipy SI je nutno po doběhu vrátit.
Časový limit:
150 minut.
Cíl:
J okraj mapy.
Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky.
Uzavření cíle v 14:00 hod.
Výdej map:
Mapy se nebudou v cíli vybírat.
Výsledky:
Průběžné výsledky jsou vyvěšovány v centru. Konečné výsledky po závodě a v ORISu.
Vyhlášení vítězů:
V 14:30 hod v centru závodu.Vyhlášeny budou první tři místave všech kategoriích a
všechny děti v kategorii HDR, HF, DF.
Občerstvení:
Po závodě v cíli. Kategorie H16-H45 a D18-D35 - občerstvení na trati
Občerstvení zdravé výživy v centru závodu + nealko,+ pivo.
WC:
V místě shromaždiště u prezentace suché WC. Cestou na start provizorní.
Mytí:
Není zajištěno.
První pomoc:
V centru.
Protesty:
U hlavního rozhodčího svkladem 200,-Kč, při oprávněném protestu se vklad vrací.
Jury:
Otto Hartvich, Radek Teringl, Marie Dulovcová.
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích
předpisů k soutěžím sekce OB.
Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobenéškody.
Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci. Účastníci
závodů souhlasí se zveřejněním výsledků závodu a fotografií pořízených při závodě na
WWW stránkách závodu a ve sdělovacích prostředcích.
Funkcionáři závodu: Ředitel závodu
Pavla Pelcová
Hlavní rozhodčí
Ivo Šafařík (R3)
Stavitel tratí
Václav Pelc(R3)

Datum:
Centrum závodu:

