Pokyny
2. závodu podzimního žebříčku Středočeské oblasti 2017 (kategorie DH10 – DH18)
2. závodu Manufaktura podzimního žebříčku Pražské oblasti 2017 (kategorie DH10 – DH18)
2. závodu Manufaktura ligy Pražské a Středočeské oblasti 2017 (kategorie DH10 – DH18)
2. závodu podzimního Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti 2017 (kategorie DH35 – DH75)
Závodu systému Ranking pro rok 2017 (kategorie DH21), koeficient 1,00
Veřejného a náborového závodu
a
Doprovodný závod:
Veřejný závod - samostatný závod na 3 tratích

Sprint 2017
aneb 2x sprintem přes Stochov

Upozornění a zákazy:










zakázaným prostorem je v době před a během žebříčkových závodů celé město Stochov (včetně parkoviště
před TESCO nedaleko centra závodu)
parkování výhradně v centru závodů (viz níže)
dětské a některé veteránské tratě mají v závěrečné části povinný přeběh silnice, hlídaný městskou policií –
dodržte povinný úsek po chodníku až k místu přeběhu
a dodržujte pokyny příslušníků MP
závody probíhají za běžného provozu, osob i automobilů, který sice není v neděli velký, i tak buďte pozorní a
ohleduplní, ať nedojde ke kolizím
zákaz použití bot s hřeby
doprovod povolen pouze v kategorii HDR
sběrná kontrola není přístupná (je vidět z cíle)
závodníci startují na vlastní nebezpečí

Pořádající orgán: Středočeský krajský svaz ČSOS
Pořádající subjekt: Klub orientačního běhu Kladno, z.s.
Datum: neděle 1.10.2017
Druh závodu: závod jednotlivců ve sprintu, intervalový start
Centrum závodu: Stochov, 8 km západně od Kladna
Areál firmy Pospitrans s.r.o., 50.1414144N, 13.9716758E, https://mapy.cz/s/20sLg

Tuchlovice 655 (nenechte se zmást, areál má tuchlovickou adresu, i když se nachází na
kraji Stochova)

Parkování: pouze v centru, v areálu Pospitrans, viz výše; parkování budou řídit pořadatelé v oranžových vestičkách,
dbejte jejich pokynů
WC: Toi-Toi budky v centru a Toi-Toi budka na startu
Předpis: Závod probíhá podle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu PSOS a Prováděcích předpisů SSOS a PSOS
Prezentace: v centru závodu 8:00 – 9:15, prezentovat a platit prosíme za celý oddíl najednou
individuální prezentace na doprovodné závody ještě
- v centru 11:00 – 11:45
- na startu doprovodných závodů 12:00 – 12:30
Start 00 žebříčkové závody = 10:00
kategorie HDR a P startují libovolně na startovní krabičku mezi 10:00 a 11:15 (ve startovce nemají uveden
startovní čas), na startu je pro tyto kategorie určen zvláštní koridor; pozor, kategorie T startuje v určených
startovních časech
Start 00 doprovodné závody = 12:00
start volný na krabičku, případně na stopky
Mapa: Stochov 1 : 5 000, E = 2 m, stav září 2017, formát A4
mapovali Jiří Cabrnoch, Václav Kohout
mapový klíč ISSOM 2007
mapa není vodovzdorně upravena
Terén: směsice terénů – sídlištní zástavba z 50. – 60. let 20. století, klasická venkovská zástavba, okrajově louky,
mírné převýšení, delší tratě v závěru převýšení méně mírné
Systém ražení: SPORTident, možnost zapůjčení SI čipu za 40 Kč, pro neregistrované navíc vratná záloha 700 Kč
v případě poruchy elektronického ražení razí závodníci kleštičkami do mapy do políček označených „R“,
mapu s náhradním ražením pak odevzdají v cíli
Doprovodné závody – veřejnost – možnost i ražení do papírové průkazky
Popisy kontrol žebříčkové závody: samoobslužný odběr v centru
Popisy kontrol doprovodné závody: na mapě
Časový limit: 30 minut
Uzavření cíle žebříčkové závody: 12:00
Uzavření cíle doprovodné závody: 13:30
Vzdálenosti: parkování = centrum = 0 km
žebříčkové závody: centrum – start: 1 km, převýšení 40 m, modrobílé fáborky
centrum – cíl: 1,1 km, červené fáborky
cesta na start a cíl je částečně shodná, rozděluje se po 650 m
doprovodné závody: start = cíl: 1 km, převýšení 40 m, modrobílé fáborky
Vybírání map v cíli: mapy v cíli nebudou vybírány, chovejte se ve smyslu Fair Play; nepředávejte informace o tratích
těm, kteří budou teprve startovat
Vyčítání čipů: v centru, každý závodník je povinen vyčíst si po doběhu svůj čip
Výsledky: budou průběžně vyvěšovány v centru závodu
vyhlášení vítězů kategorií DH10 až DH21L proběhne co nejdříve po doběhu
pro nejlepší závodníky máme diplomy a věcné ceny od našich partnerů
Odměna pro HDR a DH10: každý závodník obdrží po vyčtení čipu sladkou odměnu

Občerstvení: v cíli šťáva
těšte se na dobroty od našich mistryň pekařek v centru
Školka: v centru, naše zkušené matky a dcery se po dobu vašeho závodu postarají o vaše děti; prosíme – odkládejte
děti jen na dobu nezbytně nutnou
Informace: http://www.kobkladno.cz/stochov-2017
Jan Beneš (startovní listina) honzabenes@email.cz
Pavel Vinš pavel.vins@zaket.cz
1. pomoc: zajištěna pořadatelem v centru
Funkcionáři závodu: ředitel: Pavel Vinš R3
hlavní rozhodčí: Jiří Cabrnoch R1
stavba tratí – žebříčkové závody: Pavel Vinš R3
stavba tratí – doprovodné závody: Václav Kohout
Jury: Jana Komersová, Miloš Novák, Helena Zemková
Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč na místě nebo na adresu Jiří Cabrnoch, Buštěhradská 241,
272 03, Kladno Dříň
Poděkování za vstřícný a konstruktivní přístup:
Městu Stochov
Jiřímu Pospíšilovi Pospitrans, s.r.o.

