Český svaz orientačních sportů – Jihomoravská oblast

POKYNY
Mistrovství Jihomoravského kraje ve sprintových štafetách,
a Veteraniády Jihomoravského kraje ve sprintových štafetách
Brno, Lesná, 5. června 2019

Datum:
Pořadatel:
Centrum:
Prezentace:

Kategorie:
Start:
Terén:
Mapa:

Systém ražení:

5. června 2019 (středa)
SK Žabovřesky Brno
Brno, Lesná – ZŠ Blažkova, louka pod školou

v centru závodu od 16:00 do 16:30. Dohlášky nenahlášené předem
omezeně za vklad ve výši 200%. Prezentuje se jednotně za celý klub,
zástupce oddílu obdrží pokyny. Bez řádného odprezentování klubu
nebudou jeho závodníci připuštěni na start. Vklady se neplatí a vše bude
zúčtováno podle odstartovaných štafet po ukončení závodu.
Startovní čísla FORMOU SAMOLEPKY budou připraveny na prezentaci.
DH10, DH14, DH18, DH21, DH105.
00 = 17:00 hodin. Všechny kategorie startují v čase 00.
Členitý terén parku Čertova rokle uprostřed sídliště Lesná, Samotné
sídliště je tvořeno panelovými domy a parkovou úpravou mezi nimi.
Čertova rokle, měřítko 1:4000, ekvidistance 2,5 m, ISSOM 2019, stav
květen 2019, hlavní kartograf Petr Matula. Mapa je vodovzdorně
upravena = PRETEX.
elektronický systém Sportident. Označovací jednotky systému SportIdent
budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující
ražení do vzdálenosti 0,5 m). Cílová krabička bude zapnuta v BEACON
módu. Před startem je povinen každý závodník vynulovat svůj čip. Po
proběhnutí cílem orazí cílovou kontrolu a předá dalšímu závodníkovi.

Parametry tratí:
kategorie
úsek
délka převýšení
počet
čas
DH10
všechny 1 720 m
55 m
13
12´
I. + IV. 1 890 m
75 m
11
15´
DH14
II. + III. 2 270 m
75 m
12
15´
I. + IV. 2 260 m
85 m
15
15´
DH18
II. + III. 2 500 m
85 m
16
15´
I. + IV. 2 680 m
115 m
16
15´
DH21
II. + III. 2 900 m
115 m
18
15´
I. + IV. 2 260 m
85 m
15
15´
DH105
II. + III. 2 500 m
85 m
16
15´
Upozornění:
Pozor v blízkosti shromaždiště jsou kontroly blízko sebe. Sledujte dobře
pořadí v mapě a kódy kontrol.
Uzávěrka cíle:
18:30 hod.
Výdej map:
v cíli se neodebírají.
Vyhlášení vítězů: 18:30 hod. v centru závodu
Protesty:
písemně s vkladem 200,-Kč hlavnímu rozhodčímu do 30 minut po
plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků). Při
uznání protestu bude vklad vrácen.
Složení jury:
aktuálně podle zúčastněných závodníků
WC:
ve škole, bude označeno (POZOR: zákaz vstupu do prostorů WC v botech s
hřeby).

Občerstvení v cíli:
Občerstvení:
První pomoc:
Výsledky:

voda.
z vlastních zásob.
lékař přítomen nebude, dbejte opatrnosti o své zdraví.
budou průběžně vyvěšovány v centru závodu.
Celkové výsledky budou zveřejněny v ORISu.
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Jihomoravské
oblasti ČSOS v OB.
Funkcionáři:
ředitel:
Libor Zřídkaveselý
hlavní rozhodčí: Jan Fiala, R1
stavitel tratí:
Libor Zřídkaveselý
Schéma centra závodu:

Parkování:

Trénink:

Divácká kontrola je cca ve 2/3 trati. Prosím hlídejte si předávku, určitě
nebudeme schopni komentovat kdo právě dobíhá..
V místě centra závodu není možné parkovat. Pro parkování využijte
prosím následující místa:

Pro tréninku chtivé budou připraveny mapy s dalším tréninkem – had +
mapa se všemi kontrolami = scorelauf. Mapu bude připraveno 50 od
každé varianty. Odběr samoobsluhou u výdejny map, neberte si mapy
před samotným závodem.
Jan Fiala a Libor Zřídkaveselý

