
Radostice sportují

Radostický sprint 

4. závod OB ligy 2016/17

Pokyny 

Pořadatel: BBM – BETA URSUS Orienteering, TJ SOKOL Radostice, obec Radostice

Datum: sobota 21. ledna 2017 

Centrum závodů: Radostice, sokolovna
GPS: 49°7'57.631"N, 16°28'44.427"E

Typ závodu: HDD, K – sprint
D, H –  kratší krátká
Kategorie D, H mají zákres tratě rozdělený na dvě části. Na listu A4 jsou vytištěny
dvě totožné mapy pod sebou. Na horní mapě je první část tratě, která končí 
kontrolou, v jejímž místě je na spodní mapě zakreslen start druhé části tratě. 

Prezentace: V centru od 13.00 do 13.45 hod.

Kategorie: D, H, HDD, K 
Nábor – jednoduchá trať pro úplné začátečníky, kde se neměří čas a označení 
průchodu   kontrolou se razí do průkazky, délka optimálního postupu 2,4 km.

Parametry tratí: H 4,2 km přev. 170 m 24 kontrol hromadný start
D 3,2 km přev. 130 m 19 kontrol hromadný start
K 2,4 km přev.   65 m 7 kontrol intervalový start
HDD 2,0 km přev.   40 m 6 kontrol intervalový start

Popisy kontrol: kategorie D, H, Nábor – pouze na mapě
HDD, K – na shromaždišti

Vzdálenosti: kategorie D + H start 650 m od centra s převýšením 40 m,
cíl 500 m od centra

kategorie K + HDD + nábor start a cíl u centra závodů

Start 00: kategorie H – start v 14.10 hod (hromadný odchod z centra ve 14.00 hod.)
kategorie D – start v 14.20 hod (hromadný odchod z centra ve 14.10 hod.)
kategorie K + HDD + nábor – intervalový, na krabičku,

kdykoliv mezi 14.00–14.30 hod.

Mapa: Radostice (1:4 000, E = 2,5 m, formát A4, mapoval Pavel Ptáček,
stav leden 2016, ISSOM 2007) – pro kategorie K, HDD + nábor.

Okrouhlík (1:7 500, E = 2,5 m, formát A4, mapovali Jan Potštejnský
a Pavel Ptáček, stav leden 2017, ISOM 2000) – pro kategorie D, H.

Mapy budou vodovzdorně upraveny.



Terén: Kategorie D + H – smíšený les – průběžný, chvílemi trochu více „brněnský“,
místy značně členitý.
Ostatní kategorie – intravilán a extravilán obce Radostice.

Parkování: Na přilehlých komunikacích v obci, buďte ohleduplní k majitelům nemovitostí –    
neparkujte před vjezdy do nemovitostí. Na asfaltové ploše u sokolovny. 

Způsob ražení: V kategorii Nábor kleštičkami do mapy.
Pro ostatní kategorie bude použit elektronický systém ražení SportIdent. 

Vyhlášení výsledků: Proběhne co nejdříve po doběhu všech závodníků v kategoriích H,D, K a HDD.
Budou vyhlašování první tři závodníci výše uvedených kategorií.
Nevyzvednutá cena přechází na dalšího přítomného závodníka v pořadí.

Občerstvení: Po doběhu do cíle bude k dispozici čaj.
Další občerstvení v místních pohostinstvích.

Upozornění: Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
V lese je cca 5 cm sněhu, místy to může klouzat.
Na okrajích prostoru závodu probíhá těžba dřeva – nevstupujte do těchto míst.

Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky,
jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.

Správný směr přejí Miloš & Laďa & Patrik & Pavel & Pavel & Pavel


