POKYNY
8. oblastního žebříčku Valašské oblasti
2. podzimního oblastního žebříčku Hanácké oblasti
3. podzimního oblastního žebříčku Moravskoslezské oblasti
veřejný závod v orientačním běhu
Závod rankingu s koeficientem 1.00
Datum:
sobota 16. září 2017
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů - Valašská oblast
Pořádající subjekt:
Klub orientačního běhu – Směr Kroměříž (SKM)
Druh závodu:
Závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol
Centrum:
Lesní penzion Bunč www.bunc.cz - GPS: 49°10'55.450"N, 17°20'49.024"E
Okolí areálu Lesního penzionu Bunč - severní část. Zde bude vymezen stísněný prostor pro stavbu oddílových stanů. Restaurace
není určena pro převlékání. Slouží všem HOSTŮM!!!!
Zákaz vstupu do restaurace v běžeckém oblečení a botách s hřeby!!!!!!!
Zákaz vstupu na soukromé pozemky mimo centrum závodů - dbejte značení a pokynů pořadatelů.
Odpad patří do košů a pytlů k tomu určených.
Parkování a příjezd do centra:
Osobní auta v pravém jízdním pruhu silnice ve směru Kostelany - Bunč. Příjezd bude možný pouze od Kostelan!!!
Doporučujeme volit příjezd Kroměříž - Jarohněvice - Drahlov - Zlámanka - Kostelany - Bunč.
Autobusy na přilehlém parkovišti u restaurace Bunč
Silnice ve směru Bunč – Kostelany bude uzavřena (jednosměrka = značka „B02“). Kdo přijede dřív, parkuje blíž.
Prosíme řidiče, aby při parkování byli trpěliví, zachovávali zvýšenou pozornost a dbali místního značení i pokynů pořadatelů.
Upozorňujeme, že všechny komunikace v prostoru Bunč a okolí jsou značně frekventované a prosíme o maximální opatrnost.
Prezentace:
V sobotu od 8:30 do 10:00 v centru závodu.
V prezentačních obálkách nebudou pokyny v tištěné podobě, informace o závodu jsou primárně na ORIS a stránkách závodu.
Pokyny budou na informační tabuli v centru závodů.
Popisy kontrol:
Popisy kontrol současně se startovními listinami budou na informační tabuli v centru závodů.
Systém ražení:
Elektronický systém SPORTident, jeden SI čip nesmí být použit v závodě dvakrát!
Závodník je ve startovním koridoru povinen vymazat data z SI (krabička „clear“) a zkontrolovat vymazání (krabička „check“),
orazí předepsané kontroly v závodě a skončí oražením SI jednotky na cílové čáře. V případě poruchy SPORTidentu ražte kleštěmi
do připravených políček na okraji mapy. Nechte mapu zkontrolovat v cíli. Závodník je povinen vyčíst SI čip neprodleně po doběhu
v centru!!!!
Půjčený čip se po závodě VRACÍ!!! V případě ztráty zapůjčeného čipu budeme vybírat 1000,- Kč.
Předpokládané časy vítězů:
dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel orientačního běhu a Soutěžního řádu Valašské oblasti.
Start 00:
v 11:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P - libovolný start od času 000 do času 100 )
Konkrétní čas pro kategorie HDR a P určí startér dle aktuální situace. Okamžik startu je u nich dán oražením SI jednotky
„START“. Mimo kategorie HDR nebude připuštěn žádný doprovod, na trati P mohou startovat i dvojice (= 1 mapa).
Vzdálenosti:
parkoviště - centrum 0 až 2000 metrů
centrum - start - 950 metrů (modrobílé fáborky) Cesta na start i z cíle vede po místní komunikaci Bunč – Kostelany. Dbejte
zvýšené opatrnosti na této komunikaci.
centrum - cíl - 750 metrů (červené fáborky)
cíl – start – 250 metrů
Mapa:
Komínky 2017, 1:10 000, E=5m, velikost A4 stav srpen 2017, mapový klíč ISOM, bude vodovzdorně upravena.
Mapy se nebudou v cíli vybírat , věříme v FAIR PLAY závodníků Hlavní kartograf Vítězslav Pěček ml
Zvláštní mapové značky:
zelené kolečko – výrazný strom
zelený křížek – vývrat
černý křížek – jiný umělý objekt
hnědý křížek – plošinka
Mapou prochází místní komunikace Bunč – Kostelany. Po této silnici je zakázáno běžet (vést postup). V mapě je tato silnice

označena (zakázána) fialovým křížkem (711.0). Přeběhnutí přes tuto silnici (pro všechny kategorie) je možno
pouze v jediném místě. V mapě značeno průchodem (708.0). Závodní tratě jsou přizpůsobeny na tuto situaci.
Zákázané prostory:
Zákaz využití postupu označeného červenými křížky, značka č. 711 zakázaný postup.
Zákaz vstupu do prostor vyznačených červenými šrafy, značka č. 709 nepřístupná oblast
Zákaz vstupu do oplocenek, značka č. 524 vysoký plot.
Povinné úseky:
Start – startovní lampion (značeno červenými fáborky)
Sběrka – cíl (značeno červenými fáborky)
Fáborková linie:
Pro kategorie D10N, H10N, HDR oranžové fáborky. Nenaražení kontroly se trestá penalizací 10 min.
Prostor závodu:
Veškeré lesní porosty okolo centra závodu, cestou na start i do centra závodů.
Terén:
Středoevropský, průběžný, hluboká údolí, velké výškové rozdíly, středně hustá síť cest, množství kamenů a terénních prvků.
Limit:
Pro všechny kategorie 150 minut. Uzavření cíle 150 min. po odstartování posledního závodníka.
Občerstvení:
Na trati, na kontrole.
Po doběhu v centru, voda, voda se sirupem.
V centru závodu restaurace www.bunc.cz
Výsledky:
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. Oficiální výsledky a mezičasy budou zveřejněny na www stránkách
závodu a http://oris.orientacnisporty.cz/
Vyhlášení:
V sobotu cca v 14:15 bude upřesněno rozhlasem.
Vyhlašujeme kategorie D/H10N, D/H10C až D/H55C a H65C – 1., 2., 3. místo.
Kategorie HDR, P a T se nevyhlašují. V kategorii HDR dostanou všichni diplom a drobnou cenu při vyčtení SI čipu.
WC + mytí:
WC pouze na shromaždišti v TOI-TOI a v budově penzionu Bunč, cestou na start WC nebude!!
Mytí provizorní v lavorech v centru. Šetřete vodou!!
Zdravotní služba:
Základní ošetření v centru závodů – bezplatné pouze po doběhu.
Jury:
O členství v jury tímto žádáme tyto závodníky:
Monika Krejčíkova (TZL), Ladislav Grepl (KON), Tomáš Holas (AOP)
Protesty:
Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu. Adresa pro písemné protesty: Ing. Josef
Zvoníček, Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, SNP 3988/5, 767 01 Kroměříž.
www stránky - informace:
http://www.smerkromeriz.cz/poradame/16_9_2017/
Upozornění:
Všichni závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.
Funkcionáři:
ředitel závodu – Pavel Dittrich R3
hlavní rozhodčí – Pavel Dittrich R3
stavitel tratí – Roman Vlček R2
hlavní kartograf – Vítězslav Pěček ml. R3
V Kroměříži dne 14. 9. 2017

Ing. Pavel Dittrich – ředitel závodu

Pořadatel děkuje za spolupráci: Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky s.p. Děkujeme

Příjezd a parkování

