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POSLEDNÍ KUFR
POKYNY
Datum konání:

Sobota 5.11.2011

Zařazení do soutěží: 7. závod podz. obl. žebř. Hanácké oblasti – sprint, závod HSH Rankingu – koeficient 1.00,
Dny orientace v přírodě – Olomoucký kraj - jih
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů - Hanácká oblast /Olomoucký kraj
Pořádající subjekt: Sportovní klub Prostějov (JPV)
Centrum:

TOVAČOV, sportovní hala, okres Přerov – sál
ZÁKAZ VSTUPU VE ŠPINAVÉ ZÁVODNÍ OBUVI DO BUDOVY !!!
V centru závodu bude umístěno :
- prezentace
- vyčítání čipů (každý závodník je povinen nechat si vyčíst čip, i když závod nedokončí)
- občerstvení – zajišťují místní firmy (obvyklý sortiment – káva, čaj, cukrovinky, párky, pivo,
limo, …..
- převlékání, šatny
- vyhlášení výsledků – viz . kulturní program

Start 000:

intervalový – dle startovní listiny od 11.00 hodin, vzdálen cca 300 m po modrobílých fáborcích
(na náměstí)
UPOZORNĚNÍ : pro kategorie P a HDR volný start na krabičku (resp. startovní čas přidělí
startér) v intervalu 0 – 60 minut.

Informace:

www.obhana.cz, www.ob.skprostejov.cz
Dušan Vystavěl – tel.z. 582 330 238, mobil 602 730 417

Prezentace:

od 9.30 do 10.45 hodin v centru závodů.

Mapa:

Tovačov, 1:5000, mapový klíč ISSOM, základní interval vrstevnic = 2,5 m, stav V/2011,
formát mapy A4, vodovzdorně upravena. Ofsetový tisk Žaket, dotisk tratí : Kartum Praha
Mapoval : José Marduk
Zvláštní mapové značky :
zelené kolečko – výrazný strom
zelený křížek – vývrat
černý křížek – umělý objekt
černé kolečko – umělý objekt
modrý křížek – studna s pumpou
modré kolečko - studna
Mapy budou v cíli odebírány do 12.10 hodin tj. do startovního času 70.

Terén a tratě :

Zhruba 60 – 70 % tratě tvoří klasická městská zástavba, zbývající část tratě probíhá zámkem a
prostorem rybníků.
Doporučená obuv : hladké boty, případně boty se špunty – zákaz použití obuvi s hřeby !!!
Povinné úseky : povinný úsek je pouze ze sběrné kontroly do cíle
Parametry tratí :

kategorie délka (km) převýšení (m) počet kontrol
D10
1,3
12
10
D12
2,4
16
11
D14
2,4
16
11
D16
3
20
12
D18
3,6
26
14
D21
3,9
32
15
D35
3,6
26
14
D45
3,3
24
13
D55
3,3
24
13
H10
1,3
12
10
H12
2,4
16
11
H14
3
20
12
H16
3,6
26
14
H18
3,9
32
15
H21
4,8
48
16
H35
3,9
32
15
H45
3,6
26
14
H55
3,3
24
13
H65
3,3
24
13
P
3
20
12
HDR
1,3
12
10
Předpokládané časy vítězů : 25 – 30 minut
Popisy:

piktogramy budou k dispozici na shromaždišti

Ražení:

elektronické – SportIdent (jedna SI karta může být použita v jednom závodě i vícekrát).
Neregistrovaným zájemcům kartu zapůjčíme za poplatek 10,- Kč/1 závodník.

Jury závodu :

členství v jury bude nabídnuto těmto závodníkům : Kristýně Skyvové, Rudolfu Kolářovi a
Tomáši Novotnému.

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum : cca 400 m
centrum – start : 300 m,
centrum – cíl : 300 m
Parkování: V okolí sportovní haly a v ulici Nádražní – dbejte pokynů pořadatelů - parkování je
zdarma - nestavějte auta před vjezdy !

Občerstvení:

Po doběhu v cíli – čaj. Další občerstvení přímo ve sportovní hale – čáj, káva, pivo, limo,
koláčky ….

Vyhlášení výsledků, drobný kulturní program a prohlídka zámku :
12:55 – 13:10 - Vystoupení kapely „Brodecká pětka“
13:10 – 13:25 - Vyhlášení výsledků závodu
13:25 - 13:30 - Taneční vystoupení Free Dance – hip-hop
13:30 – 13:45 - Vyhlášení celoročních soutěží – jednotlivci, štafety a družstva
13:45 – 13:50 - Taneční vystoupení Free Dance – scénicky tanec
13:50 – 14:05 - Vyhlášení nejlepších masek + tombola
14:05 – Případné přídavky :o)
Bezplatná prohlídka Tovačovského zámku:
Prohlídky budou probíhat v následujících časech (sraz na nádvoří zámku): 12:00, 12:30, 14:00,
14:30, 15:00
Maximum účastníků v jednotlivých skupinách je 35 účastníků!
Vstupenky s uvedením času prohlídky budou k dispozici u prezentace – prosíme dodržte čas,
na který si vyzvednete vstupenku !
Výsledky :

Oficiální výsledky budou zveřejněny na stránkách Hanácké oblasti

Upozornění :

1. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
2. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu.
Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Závod proběhne za velké pomoci a podpory Města Tovačov
a dále Olomouckého kraje
a firem, GEODETIKA Prostějov a ELIS Přerov.
Petr Hynek
hlavní rozhodčí

Dušan Vystavěl
ředitel závodu
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