POKYNY
Mistrovství Moravskoslezského kraje v orientačním běhu na klasické trati
5. závodu jarního žebříčku Moravskoslezského kraje v orientačním běhu
9. závodu jarního žebříčku Hanácké oblasti v orientačním běhu
5. závodu žebříčku Valašské oblasti v orientačním běhu
a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců.
Budišovice sobota 17. května 2008
TJ Slezan Opava, oddíl orientačního běhu
OB jednotlivců - klasická trať
080517069 s koeficientem 1,0
sobota 17.5.2008
Budišovice, turistická základna sdružení Duha
a přilehlá louka
Location ....... ~ 49°51'33"N 18°01'55"E

Pořadatel ......
Druh závodu ....
Ranking ........
Datum ..........
Centrum závodu .

Vzdálenosti .... výstup BUS ( od P.Polomi) – centrum
výstup BUS ( od Hrabyně) – centrum
centrum – start/cíl

450m
650m zelené fábory
1100 m 60m přev.

Parkování ...... Osobní auta - na louce v centru za poplatek 20,- Kč
Autobusy – hospodářství Budišovice od ZAGRA Kyjovice
Doprava a parkování blíže definováno situačním plánkem
na webu http://www.volny.cz/ob-sop/akce/2008/kzj5/.
Řiďte se pokyny pořadatelů.
Mapa ........... Jankovec 1:10000 e=5m stav jaro 2008
mapaři Beňo,Válka
formát 295x290mm v mapníku
Terén .......... kontinentální, hustá síť komunikací, množství hustníků a
pasek, zarostlé mýtiny, trnitý podrost, průběžně probíhá
těžba dřeva s pohybem těžké techniky
Prezentace ..... 8.30 - 10.00 ve 2. chatce od brány proti hlavní budově
Start 000 ...... 11.00 ( modrobílé fáborky, cíl poblíž startu)
Kategorie HDR, P3, P6, X10N startují v čase 1 – 90
v libovolném pořadí ( v kategorii s min.odstupem 2min.)
Ražení ......... SportIdent ve všech kategoriích
Popisy kontrol.. k odběru formou samoobsluhy na panelech kategorií v centru
Liniové tratě .. oranžové fáborky, sběrná kontrola společná s ostaními ktg.
Limit .......... ve všech kategoriích 180 min
Cíl ............ závod končí oražením v cílové jednotce, každý závodník je
povinen vyčíst svůj čip u vyčítání v centru
uzávěr cíle v 15:45
Vyčítání čipů .. v centru v místě prezentace
OBRAŤ LIST

Vyhlášení ...... Žebříčkový závod 14:45
Mistrovství MSK 15:30
Občerstvení .... Bufet Labužník na louce pod kurtem
Mytí ........... umývárny se studenou sprchou v hlavní budově ŽENY/MUŽI
WC ............. v hlavní budově ŽENY/MUŽI
na začátku cesty na start 5x TOI-TOI
150m před startem a cílem 1x TOI-TOI
Jiné ........... doporučený oděv – dlouhé nohavice
oddílové stany - dle pokynů pořadatelů
Zdravotní služba v cíli, těžší případy přes záchrannou
službu na vlastní zdravotní pojištění
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
Jiná nebezpečí.. klíšťata, černá zvěř
Informace ...... Karel Jurčák, mobil 732240204
Stránka závodu . http://www.volny.cz/ob-sop/akce/2008/kzj5
Hlavní funkcionáři závodu :
Ředitel závodu ...
Hlavní rozhodčí ..
Stavitel tratí ...
SI ...............

Ing. Karel Jurčák
Lubomír Bačo
Jiří Daněk
Ing. Milan Binčík

Protesty ....... Písemné protesty s vkladem 200,- Kč odevzdejte
hlavnímu rozhodčímu v souladu s čl.8.6 platného
Soutěžního řádu MSKS pro rok 2008.
Ustanovení ..... Závod je pořádán v souladu s pravidly OB a soutěžním
řádem a prováděcími pokyny k soutěžím svazu OB Moravskoslezského kraje, svazu OB Hanácké oblasti a svazu
OB Valašské oblasti pro rok 2008, v případě rozdílů
s ustanovením dle SŘ MSK.
Sponzoři akce a zástupci podporujících složek
Sdružení DUHA pro volný čas dětí, zastoupené paní Ivanou Sobolovou
Obec Budišovice, zastoupena starostou Ing. Jiřím Pchálkem
Lesy České republiky, lesní správa Opava,
zastoupené lesním správcem Ing. Františkem Musilem
fa K-Transport pana Jaromíra Kuči
fa Knappe – Otická pekárna
fa TKAREB – dopravní značení, zastoupena Ing. Milanem Tkadlečkem
fa Noblesa – prodejna dámských oděvů

Ing. Karel Jurčák
ředitel závodu

Lubomír Bačo
hlavní rozhodčí

