O Růžového vlka
3. závod Hanáckého žebříčku - podzim, zkrácená trať
závod HSH Rankingu s koeficientem 1,00
Rovensko u Zábřehu
11. října 2008

POKYNY ZÁVODU

Severka Šumperk
klub orientačního běhu

Pořádající orgán :

Český svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt :

Severka Šumperk – klub orientačního běhu

Datum :

11.října 2008

Centrum :

Rovensko, 3 km severně od Zábřehu (okr. Šumperk),
areál Kulturního střediska Orel Rovensko

Druh závodu :

zkrácená trať, závod zařazený do HSH rankingu, koef. 1,00

Příjezd :

na centrální křižovatce v obci Rovensko odbočit směr Svébohov po
silnici č.368 (do shromaždiště cca 1 km)

Parkování :

bude organizováno pořadatelem a je možné pouze!! na vyhrazených
místech v obci Rovensko, parkovné osobní automobil 10,- Kč,
autobus 30,- Kč, parkoviště Bus – zastávka Na Rybníčku (centrum
200m), z parkoviště os. automobilů do centra 0 – 300m

Prezentace :

9:00 – 10.30 hod. v centru závodu

Šatny:

lze využít sál kulturního střediska, platí přísný zákaz vstupu do
těchto prostor v jakékoliv běžecké obuvi

WC:

pouze v centru závodu, upozorňujeme, že cesta na start je vedena po
polní cestě, mimo les

Mapa :

Vlčí důl, 1:10 000, E = 5, stav září 2008, rozměr A4, mapovali Luděk
Krtička, Jiří Král, Martin Poklop a Vojtěch Král, hlavní kartograf Luděk
Krtička, tisk – laser. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny, budou
vydávány v posledním poli startovního koridoru, kde budou rovněž
k dispozici mapníky pro zájemce.

Terén :

středoevropský, nadmořská výška od 350 do 460 m.n.m., hustá síť
komunikací, v západní části prudký svah, převážně smrkový les, řada
hustníků, místy poměrně hustý podrost (ostružiny a maliny), velmi
doporučujeme úplné zakrytí dolních končetin. V lese proběhla
intenzívní těžba po větrné smršti, místy ještě nejsou všechny polomy
odstraněny.

Popisy kontrol:

v centru závodu (samoobslužně)

Start :

00 = 11:00 hod., intervalový dle startovní listiny, P3 a HDR libovolně
v čase 10 – 60 min., vzdálenost od centra 1300 m,
úsek na mapový start (značený červenými fáborky) je pro všechny
závodníky povinný!!

Cíl:

vzdálenost do centra 1000 m. V cíli budou odebírány mapy do času
startu posledního závodníka.

Způsob ražení :

elektronický – SportIdent.

Časový limit:

pro všechny kategorie 120 min.

Občerstvení :

nápoj po doběhu v centru závodu a dále dobře zásobený bufet
s obvyklým sortimentem

Mytí:

v centru závodu, k dispozici budou sprchy s teplou vodou

Výsledky:

předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány na informačních
tabulích, předpokládaný čas vyhlášení celkových výsledků do
14,30hod., závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a drobné
věcné ceny.

Složení jury:

členství v jury bude nabídnuto Greplovi Ladislavovi, Chmelařovi
Miroslavovi a Komárkovi Jaromírovi

Zdravotní zabezpečení:

závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská
první pomoc bude poskytována pouze po doběhu v centru závodu.
Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého
zdravotního pojištění.

Předpis :

závodí se dle platných pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké
oblasti

Jaroslav Strachota
ředitel závodu

Zdenka Králová
hlavní rozhodčí

Vojta Král
stavitel tratí

