POKYNY

Pořadatel:

TJ Sokol Pražák, oddíl orientačního běhu

Datum:

12. – 13. 10. 2019 (sobota, neděle)

Centrum:

koupaliště na západním okraji obce Krajníčko (https://mapy.cz/s/kecucereje)
možnost postavit oddílové stany

Druh závodu:

Sobota - závod jednotlivců - klasická trať
Neděle - závod jednotlivců - zkrácená trať

Doprava:

Parkovné 50,- Kč za oba dny, dodržujte pokyny pořadatele!
Příjezd bude označen z hlavní silnice. Parkování v centru.

Prezentace:

sobota 12. 10. 2019 – 9.30 – 11.00 hod. v centru
neděle 13. 10. 2019 - 8.30 - 9.00 hod. v centru

Start:

sobota 12. 10. 2019 00 = 11.30 hod vzdálenost z centra 1300 m
neděle 13. 10. 2019 00 = 9.30 hod. vzdálenost z centra 1300 m
Oba dva dny po modrobílých fáborkách
Kategorie HDR a P, T startují podle příchodu na start v čase od 0 - 90 start. času

Cíl:

Pro oba dny stejný vzdálenost z centra 200 m – na dohled z centra.

Mapy:

Helfenburk A4 / Paníhájek A3, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017, původní stav říjen
2018, mapoval: Radim Ondráček, Zdeněk Janů, hlavní kartograf: Radim Ondráček,
revize srpen 2019 Mirka Vejvodová
Tisk – mapa včetně trati – digitální – ŹAKET
Kategorie D21L, D35, H16, H18, H21K, H21L, H35, H45, H55 mají v sobotu
mapu formát A3, ostatní formát A4. V neděli všechny kategorie mají formát A4
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny – mapníky A4/A3 budou k dispozici na
startu. Mapy nebudou v cíli vybírány, děkujeme za dodržování Fair Play.

Upozornění:

Některé tratě se kříží, dávejte si tedy pozor na správné pořadí kontrol!

Start ve druhé etapě: handicapový podle výsledků I. etapy. Startovní čas ve druhé etapě se rovná
dosaženému času z I. etapy. Závodníci s časem nad 120 minut v první etapě budou
startovat od času 00 podle startovní listiny, zveřejněné na shromaždišti v neděli
ráno. Při vstupu do koridoru bude závodníkovi vydán lísteček se startovním časem.
Startovní koridor v nedělní etapě je 5 minut.
Kategorie HDR a P, T startují podle příchodu na start v čase od 0 - 90 start. času.

Terén:

kopcovitý, místy hustý podrost. Doporučujeme zakrytí horních i dolních končetin!
V lese probíhá těžba stromů, mohou se vyskytnout nové paseky.

Popisy kontrol:

samoobslužný odběr v centru závodu

Časový limit:

150 minut pro první etapu, 120 minut pro druhou etapu

Upozornění:

První část cesty na start vede po místní komunikaci. Dávejte pozor!

Systém ražení:

elektronický – SPORTident (bez SIAC).
V případě selhání SI jsou na mapě políčka. Vyčítání v místě prezentace.

Vyhlášení výsledků: V neděli v centru závodu ve 13 hod. Vítězové v kategoriích HD 12 – HD 75 za
obě etapy získávají jako cenu kapra. Druhé a třetí místo věcné ceny a diplomy.
Ostatní kategorie na prvním až třetím místě získávají věcné ceny. Všechny děti
v kategoriích DH10, DH10L, HDR dostanou malou pozornost.
Zakázané prostory:

Veškeré zalesněné prostory v okolí centra a závodního prostoru jsou zakázaným
prostorem. Dále je zakázáno vstupovat do oplocenek.

Občerstvení:

v centru závodu – restaurace s teplým občerstvením a nápoji.
ZÁKAZ vstupu v závodní obuvi!!!

Dětská školka:

v centru závodu, v sobotu 11.15 – 15.00, v neděli 9.00 – 12.00

WC a mytí:

WC – mobilní toalety v centru závodu
Mytí - v centru závodu – koupaliště – lavory - NEPOUŽÍVAT mýdlo!

Ubytování:

Tělocvična: dozorem otevřená v sobotu od 16 hod. – do 22 hod a dále dle
dohody se správcem.
V neděli dozor otevře v 7 hod. Tělocvičnu je potřeba vyklidit do 8.15!
SOUs Vodňany:

Sobota: 15-24 hod. Ubytování dle rozpisu pořadatele na
recepci SOUs.
Neděle: nutno opustit pokoje do 10.00 hod.

Funkcionáři závodu: ředitel – Petr Bláha
hlavní rozhodčí – Jaroslav Vojtěch
stavitel tratí – Jan Pecka
Závodníkům přejeme správný směr a výlov kaprů!

Děkujeme Městu Vodňany, Obcím Krajníčku a Stožice, firmám Lesy ČR, Fakultě
rybářství a ochrany vod, Pekárnám KLAS a Netolice Kuliš & Jerie K&J spol. s r.o.,
Unilever, Tchibo, Lahůdky Radošovice, Karel Burda-FotoVideo služba za podporu!

