POKYNY

Sokolovský krvák
8. a 9. závod Západočeského žebříčku – jaro 2021
Mistrovství Západočeské oblasti na klasické trati
závody zařazené do rankingu s koef. 1,00 a 1,02
veřejné závody
SPOLEČNÉ USTANOVENÍ
Datum :

5. - 6. 6. 2021

Pořadatel :

KOB Baník Sokolov

Centrum :

Třídomí – prostor parkoviště

Ražení :

elektronické Sport Ident v SIAC módu. Krabičky Battery Test a SIAC Check budou na startu.
v případě poruchy razit kleštěmi do mapy a nahlásit u vyčítání

Organizace :
startu

T1, TF - volný start, závodníci startují oražením krabičky START (kontaktní režim)
ostatní kategorie – čas dle startovní listiny

Organizace :
závodů

dle dalších informací, tak centrum závodů jako takové není, zdržujte se u auta na parkovišti,
poté se přesuňte na start závodu (zde máte popisy) a po doběhu všech z jednoho auta,
prosíme, opusťte co nejdříve prostor závodů. Více v mapce níže. Děkujeme.

Mapa:

Třídomí II (1:10 000, 05/2021), mapy nebudou vodovzdorně upraveny

Terén :

podhorský podmáčený terén, množství vodotečí a klacků pod nohama se sítí komunikací

Popisy :

samoobslužný odběr u startu

Předpis :

závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu ČSOS a ZČO

Parkování :

v místě omezené parkování – dbejte bezpodmínečně pokynů pořadatelů.
bude vybírání 20,-Kč za oba dny.

Vzdálenosti :

parkoviště – vyčítání SI (případná platba startovného) 500m

Občerstvení :

není zajišťováno (ani v cíli, ani v místě vyčítání)

Výsledky :

po skončení závodů budou nahrány do ORIS.
Vyvěšování průběžných výsledků a vyhlášení vítězů nebude.

JURY :

Jindřich Kovář MAS, Aleš Ritter ONO, Jiří Valeš LPM

Bafíci :

ředitel závodů : Pilař Karel
hlavní rozhodčí : Kohoutek Oldřich st.
stavitel tratí :
Rambousek K. ml., Kohoutek Oldřich ml.
SOBOTA - KRÁTKÁ TRAŤ

Druh závodu:

8. OŽ, krátká trať, ranking. koef. 1,00

Start 00 :

10:00

Vzdálenosti :

parkoviště – start
cíl – vyčítání SI
vyčítání SI – parkoviště

Limit :

90 minut

Popisy :

na startu

v místě
200m
500m

POKYNY
NEDĚLE – OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ NA KLASICE
Druh závodu :

9. OŽ, klasika, ranking. koef. 1,02

Start 00 :

10:00

Vzdálenosti :

parkoviště – start
cíl – vyčítání SI
vyčítání SI – parkoviště

Limit :

150 minut

Popisy :

na startu

Organizace závodů:

900m
v místě
500m

