Mistrovství Hanácké oblasti na krátké trati
3. závod Hanáckého žebříčku jaro a veřejný závod v orientačním běhu na krátké trati,
rankingový koeficient 1,02
Závod proběhne pod záštitou předsedy osadního výboru Runářov Ing. Jiřího Bartoše

KONICKÝ KOTÁR 2018
Pořadatelský subjekt

KOB KONICE

Funkcionáři

Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí

Miroslav Hlava
Jakub Zimmermann R1

Stavitel tratí

Josef Procházka R2

Zikova 18, 628 00 Brno – Líšeň (adresa pro případné protesty)
Datum

28. dubna 2018

Klasifikace závodu

Krátká trať – jednorázový denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým
startem.

Prezentace

Do 10.30 hodin v centru (prosíme o dochvilnost).

Centrum

Runářov – hřiště, GPS: 49.5749147N, 16.8701411E
Zde naleznete zastřešené posezení, louku pro oddílové stany, prezentaci, WC, mytí a
prodejní stánky s občerstvením.

Start 00

11.00 hodin

Vzdálenosti

Parkoviště – centrum:
Centrum – start:
Centrum – cíl:

Do 400 metrů po místní komunikaci.
Budeme vybírat parkovné ve výši 20,- /auto.
650 metrů/ 15 m převýšení – modrobílé fáborky.
500 m (odbočka z cesty na start)

Mapa

Bukovina, 1:10 000, E = 5 m, stav duben 2018, zpracovaná dle klíče ISOM 2017, tisk Properus
Olomouc. Mapovali a kreslili Zdeněk Janů a Zdeněk Rajnošek (hlavní kartograf).
Mapy o rozměru A4 budou vytištěny na vodovzdorném papíře Enduro. Popisy kontrol
budou na mapě a v centru závodu. Mapy se v cíli neodevzdávají – pravidlo FAIR PLAY.
V lese jsou místa s hustě popadanými stromy a v mapě jsou vyznačena značkou
709. Nepřístupná oblast - zákaz vstupu !!!
Zvláštní mapové značky:

Terén

Mírně kopcovitý, dobře průběžný, hustá síť komunikací, porostově pestrý.

Tratě

Předpokládaný čas vítěze je dán Soutěžním řádem HO – krátká trať.
Trať kategorie HD10N je osazena smajlíky  .
Závodníci kategorií HDR a P mohou startovat kdykoliv do startovního času 80.

Občerstvení

V cíli obdrží každý závodník balenou vodu.
V centru bude v provozu klubový bufet – pivo, limo, douzované klobásy, buchty a jiné
místní speciality.

Vyhlášení výsledků

Od 14.00 hodin v centru. Budeme vyhlašovat nejlepší závodníky všech kategorií kromě HDR
(obdrží drobnou cenu po doběhu), P a T.

Způsob ražení

Elektronický systém SPORTIdent. Kontroly nebudou v AIR módu – v posledním koridoru
bude umístěna jednotka SIAC OFF.

Protesty

Písemně oproti vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu.

Složení jury

V případě podání protestu bude nabídnuto Karlu Otrubovi (PLU), Jiřímu Otrusinovi (JPV) a
Robertu Zdráhalovi (OOL).

Pořadatelé děkují všem majitelům lesů za souhlas s pořádáním závodů,
obci Runářov – panu Ing. Jiřímu Bartošovi za pomoc v přípravě závodu
a všem, kteří nás podpořili při uspořádání tohoto závodu.

aplikace „LO – Live resultat Orientering“
zde najdete startovky a výsledky z Konického kotáru

