SKOB KOBRA VSETÍN

Pokyny pro závodníky.
Na 2. jarní ligu Valašské oblasti
v orientačním běhu na krátké trati a veřejný závod v orientačním běhu

Vážení sportovní přátelé
Srdečně Vás vítáme na našem závodě v Zašové.
Datum konání: 6.6.2020
Centrum: je v okolí kulturního domu v Zašové,GPS: 49.4763906N, 18.0439525E
Parkování: v blízkosti centra. V omezené míře je možnost parkovat i v prostoru startu a cíle
ve Stračce. GPS: 49.4828578N, 18.0453972E Prosíme udržujte čistotu v celém prostoru
venkovního areálu i parkoviště.
WC: je zajištěno v kulturním domě, nevstupujte s boty s hřeby a dodržujte desinfekci.
Prezentace: V centru závodu od 9:30 do 10:30 hodin.
Kategorie: D/H - 10, 12, 14, 18, 21, 40, 50, H60, DH9 - nefáborkovaná trať (rodiče s dětmi),
Délky tratí, popisy: budou k dispozici na mapě a před závodem ke stažení v ORISU.
Občerstvení: V cíli voda z pramene „Stračka“ a v centru bude otevřena kavárna „I cafe“.
Start 00: v 1000 hodin - intervalový . Kategorie DH9 má libovolný startovní čas do času 80
Centrum - start - 900m s převýšením 30m po modrobílých fáborcích.
Cíl – 70m od startu.
Mapa: „Stračka“ měřítko 1: 5 000, formát A4,E 5m , stav květen 2019
mapoval: Miroslav Sikora, nebude vodovzdorně upravena ! Na startu budou k dispozici
mapníky. Mapy v cíli nebudou odebíány.
Start v závodu je na vlastní nebezpečí. Mapový klíč - isom. Tisk – Shocart
Terén: typicky valašský, kopcovitý, s množstvím kamenů, sezónní podrost. Probíhá
intenzívní těžba (možnost vzniku nových pasek a cest od stahování dřeva). Doručujeme
tejpování. V prostoru startu je prudký sráz, je třeba vybíhat opatrně.
Klasifikace závodu: Závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol.
Systém ražení: Pro všechny kategorie bude použit elektronický systém SPORT ident Air +
nastaven na 40cm. Lze použít i klasické čipy. Možnost zapůjčení SI na prezentaci. V
případě ztráty čipu budeme vybírat 900,‐ Kč. SIAC battery test: v blízkosti startu.
Vyčítání čipů: V centru závodu.
Protesty: nebudou :)
Vyhlášení výsledků: nebude! Výsledky budou zveřejněny na www stránkách závodů.
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu – Vladimír Maliňák, hlavní rozhodčí – Radim Žemlík
stavitel tratí – Bubela Tomáš

