POKYNY
Mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati v orientačním běhu a
9. závodu Hanáckého žebříčku,
veřejný závod v orientačním běhu jednotlivců
Pořádající orgán:

ČSOS – Hanácká oblast / krajský svaz orientačních sportů Olomouckého
kraje

Pořádající subjekt:

Sportovní klub orientačního běhu Bruntál – SBR

Klasifikace závodu:

klasická trať – jednorázový denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol
a intervalovým startem. Rankingový závod s koeficientem 1,02.

Funkcionáři:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Datum konání:

23. června 2012

Centrum:

osada Volárna okr. Bruntál, GPS : 49°53'32.634"N, 17°29'11.595"E

Parkování:

na přilehlé louce poblíž centra. Žádáme řidiče, aby dodržovali pokyny
pořadatelů. Děkujeme.
Bude vybíráno parkovné 20Kč.

Prezentace:

v sobotu 23. 6. od 9.00 do 10.00 hod. v centru závodu. Prosíme o odhlášení
závodníků, kteří se závodů nezúčastní. Uvolníte tím místo pro dohlášky.

Start:

11:00 hod v centru závodu. Kategorie HDR a P startují libovolně v době od 0
do 90 min.

Vzdálenosti:

parkoviště-centrum:
Centrum-start:
cíl-centrum:

Šatny:

pro převlékání využijte vlastních oddílových stanů, pro které bude vyhrazené
místo v centru závodu

Upozornění:

kategorie D,H10N tratě fáborkované, HDR s doprovodem

Mapa:

Červený kříž 1:10 000, E = 5m, pro všechny kategorie
stav duben 2011, hlavní kartograf Jaromír Pospíšil, mapový klíč ISOM 2000,
revize – květen 2012, mapy budou vodovzdorně upraveny
zvláštní mapové značky:
zelený křížek-vývrat
hnědý křížek-plošinka
černý křížek-jiný objekt
zelené kolečko-výrazný strom

Terén:

podhorský les, množství cest průseků, melioračních rýh a hustníků

Informace:

http://sbrob.webnode.cz, ředitel závodu: Josef Sklenář R 3
sbr.ob@seznam.cz, tel.602 523 885

Josef Sklenář R 3
Petr Řeháček R 3
Rudolf Kolář R 1, Stanislav Toman R 3

100m
0m
0m

Ražení:

elektronické SportIdent, jeden SI čip nesmí být použit v jednom závodě
vícekrát, při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700.- Kč

Popisy kontrol:

formou samoobsluhy v centru závodu

Časový limit:

130 minut pro všechny kategorie

Vyčítání SI:

v centru. Každý závodník je povinen neprodleně po příchodu vyčíst svůj čip.
I v případě nedokončení závodu.

Výdej map:

po startu posledního závodníka

Hygiena:

WC (Toi-Toi), mytí v centru závodu

Občerstvení:

v centru závodů stánkový prodej /teplé jídlo, pití, cukrovinky

Protesty:

přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200 Kč. Adresa na kterou je možné poslat
protest proti výsledkům - Sportovní klub orientačního běhu, Cihelní 1333/5,
Bruntál 79201

Jury:

bude nabídnuto:

Upozornění:

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Případná lékařská první pomoc bude
poskytována po doběhu do cíle.

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti
v orientačním běhu v roce 2012.

Poděkování:

Děkujeme městu Bruntál, obci Roudno, vlastníkům pozemků a sponzorům:
s.p. LČR, ALFUN a.s., RETIS GROUP Krnov, HAVLÍK OPAL s.r.o., AGRO
Dvorce, MIKI FUN Bruntál, ČSOB, Agroforest a.s., Maxitherm Štěpánov a
Zubaté žáby za podporu a umožnění uspořádání závodu.

Zdeněk Janů
KSU
Robert Zdráhal OOL
Kristýna Skyvová STE

