POKYNY
13. závod Ligy Vysočiny 2018

Datum:

22. září 2018

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, z. s. oddíl OB

Druh závodu:

Denní pěší závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a
intervalovým startem

Zařazení do soutěží:

Liga Vysočiny podzim 2018

Kategorie:

D10, D10N, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, D65, H10,
H10N, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65, HDR, P
(HDR a P startují libovolně nejpozději do startu posledního závodníka)

Mapa:

Adamák 1 : 15 000, pro kategorie HD16, HD18, HD21C, HD21D a HD35
Adamák 1 : 10 000, pro ostatní kategorie
E 5 m, mapový klíč ISOM2000, formát A4, mapa není vodovzdorně upravena,
mapoval Jaromír Pospíšil, stav léto 2017 (revize 8/2018)

Terén:

Mírně zvlněný vysočinský terén, hustá síť komunikací. Místy pozůstatky po
historické těžební činnosti – těžební jámy a haldy.

Centrum závodu:

Žďár nad Sázavou, Autokempink Pilák (49.5912N,15.9199E)

Prezentace:

V den závodu od 8:30 do 9:30 v centru závodu

Start prvních závodníků:

00 = 10:00 h intervalově

Vzdálenosti:

Centrum - start: 150 m, značeno modrobílými fábory
Centrum - cíl: 50 m, cesta z cíle není značená

Parkování

Parkoviště osobních aut – centrum: 0 m, parkovné 20,- Kč
Parkoviště autobusů – centrum: 1000 m, parkoviště firmy Tokoz
Cesta od parkoviště autobusů není značena. Plánek příchodu do centra je na
konci tohoto dokumentu.

Použitý systém ražení:

Elektronický – SportIdent. Jeden čip může být v závodě použit jen jednou.
Při poruše použijte náhradní mechanické ražení do vyhrazených políček na
mapě. Každý závodník je povinen provést před startem vynulování a kontrolu
SI čipu a nechat si po doběhnutí co nejdříve odečíst údaje z SI čipu a to i v
případě, že nedokončí závod. Pro majitele čipů SIAC bude v posledním
koridoru k dispozici krabička SIAC OFF.

Informace:

marek.suk@centrum.cz , tel.: 724011762

Převlékání:

Na travnaté ploše kempu nebo v autech. Je možné postavit oddílové stany.

Upozornění:

V blízkosti centra se nachází vodní plocha. Dohlédněte, prosím, na děti.
Závodníci nesmí být během závodu doprovázeni psy.

Časový limit:

150 min pro všechny kategorie

Odebírání map v cíli:

Nebude prováděno, dodržujte zásady fair play.

Předpokládané časy vítězů: Podle Soutěžního řádu oblasti Vysočina
Průběžné výsledky:

Budou vyvěšovány v centru závodu

Vyhlášení výsledků:

V centru závodu, předpokládáme okolo 13:30. Vyhlášeni budou
první tři závodníci v kategoriích DH10, DH10N, DH12 a DH14, kteří obdrží
diplom a drobné věcné ceny. Závodníci v kategorii HDR dostanou odměnu v
cíli.

Občerstvení:

V centru závodu je kiosek – párky, pivo, limo, káva.
V průchodu u sprch je automat na kávu a stánek s prodejem zákusků.

WC:

V centru, součást vybavení autokempu.

Mytí:

Umývárny v centru. Prosíme, udržujte čistotu.
K dispozici je mincový sprchový automat s teplou vodou za 20,- Kč

První pomoc:

Bezplatná lékařská první pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru
závodu. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.

Předpisy závodu:

Soutěží se podle platných pravidel OB a Soutěžního řádu oblasti Vysočina.

Protesty k závodu:

U hlavního rozhodčího vkladem 200 Kč

Funkcionáři:

Ředitel:
Hlavní rozhodčí:
Stavba tratí:

Jury:

Krejsa Martin (CHT)
Wurzelová Dana (OSN)
Petráček Aleš (SJI)

Marek Suk (R3)
Bořivoj Skryja (R2)
Jan Hladílek (R2)

Přejeme vám hezký sportovní zážitek.

Příjezd a parkování

