POKYNY
1. závodu Ještědského žebříčku mládeže – jaro 2022
1. závodu Ještědského žebříčku dospělých – jaro 2022

Datum a místo závodu:
Pořádající subjekt:
Shromaždiště:
Prezentace, informace:
Parkování:

sobota 2. dubna 2022 - dopoledne, Varnsdorf
OOB USK Slavie Ústí nad Labem
parkoviště a přilehlý park u kina Panorama https://mapy.cz/s/cotororuge
na shromaždišti, omezeně - od 9,00 do 9,30 hodin
na shromaždišti (P1), po naplnění kapacity parkoviště u Penny (P2), vzdálenost 300m,
použijte vzdálenější část parkoviště, v obou případech bez poplatku

Vzdálenosti:

shromaždiště = start
shromaždiště – cíl: 300 m
od 10.00 – intervalový
SPORTident - bezkontaktní ražení včetně cílové krabičky, měření času na celé
sekundy
1:4 000, e=2 m, mapový klíč ISSprOM 2019-2, A4, stav 02/2022, autor T.Babický,
bude vodovzdorně upravena – pretext
ke stažení na Orisu a v prvním koridoru na startu pro všechny kategorie
- prostorem závodu protéká řeka Mandava, tu je možno překovávat pouze po
mostech a lávkách – NE po potrubí!
- přebíhání hlavní silnice je možné pouze na dvou v mapě vyznačených přechodech,
nedodržení tohoto pokynu bude důvodem k diskvalifikaci (tyto přechody budou
pod dohledem pořadatelů)

Start 00:
Systém ražení:
Mapa:
Popisy kontrol:
Upozornění:

Omezení běžeckého
oblečení a obutí:
Prostory se zákazem vstupu:

Časový limit:
Vybírání map v cíli:
Omezení provozu:
WC:
Mytí:
Občerstvení:
První pomoc:
Vyhlášení výsledků:
Složení jury:

není
zákaz vstupu do prostoru závodu před konáním závodu – viz plánek níže, nedodržení
tohoto pokynu je důvodem k diskvalifikaci, totéž platí i pro případné parkování
v tomto prostoru – využijte pouze určená parkoviště (P1, P2), na rozklusání využijte
ulice východně od shromaždiště/prostoru závodu
60 min.
není
není
mobilní WC na shromaždišti
není
není, možno ale využít pizzerii v kině – otevřeno od 11.00 hod.
na shromaždišti (u vyčítání SI)
není
bude zveřejněno v prostoru vyčítání SI

Doplňující informace:

Závodníci se zúčastní závodů na vlastní nebezpečí.
Při přecházení/přebíhání hlavní silnice dbejte pokynů pořadatelů.

Poděkování:

Městu Varnsdorf za vstřícnost a pochopení pro konání akce.

Pořadatelé:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Prostor závodu:

Jan Hnízdil
Vladislav Nehasil
Jiří Martan

