Pokyny
4. závod Hanáckého žebříčku podzim
závod systému Ranking s koeficientem 1,00

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj

Pořádající subjekt: SK Ptení, oddíl orientačního běhu (PTI)
Datum konání:

sobota 19.10.2013

Centrum:

Zámeček, 1 km V od Ptenského Dvorku, 49°31'54.008"N, 16°58'15.261"E
Pro převlékání využívejte oddílové stany, pro které bude vyhrazen prostor. Vnitřní
prostor bufetu slouží primárně pro občerstvení, prosíme nevyužívejte jej jako
převlékárnu.

Prezentace:

9:30 – 10:30 v centru závodu

Start:

00 = 11:00
Intervalový start
Kategorie P, HDR mohou startovat kdykoli v čase 0-70.

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum
centrum – start
cíl – centrum

400-700m
1100m
500m

Cesta na start značena modrobílými fáborky.
Cesta z cíle značena červenými fáborky.
Popisy kontrol:

Natištěny na mapách + v centru k dispozici sledy tratí a popisy všech kontrol.

Mapa:

Na Zámečku, 1:10 000, e 5m, formát A4 (klíč ISOM 2000), mapováno 8/2012,
revize 9-10/2013
Mapa bude vodovzdorně upravena.
Zvláštní mapové značky:
zelené kolečko
výrazný strom
zelený křížek
vývrat
černý křížek
jiný umělý objekt
Mapy se po závodě nebudou odebírat, dbejte prosím fair-play a neukazujte mapu
těm, kteří ještě nevystartovali.

Terén:

porostově pestrý, podrost, střední až vyšší hustota cest, místy kamenitý podklad

Zakázaný prostor: veškeré lesní porosty v okolí, mimo vyznačené cesty na start, z cíle a parkování.
Na shromaždišti dodržujte pouze vymezené prostory, přísný zákaz vstupu do
ohrad pro koně (elektrické ohradníky), stájí, skladových hal a na louku.
Časový limit:

120 minut pro všechny kategorie

Vyčítání čipů:

V centru závodů. Každý závodník je povinen si svůj čip nechat vyčíst, a to
také v případě, že svůj závod nedokončí.

Systém ražení:

elektronický – SportIdent
Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Závodník ve startovním koridoru
provede vymazání a kontrolu vyčištění SI čipu. Závod končí oražením SI jednotky
na cílové čáře. Závodník je povinen bezprostředně po doběhu vyčíst čip v centru
závodu.

Vyhlášení:

proběhne přibližně v 14:30

Parkování:

dle pokynů pořadatelů; bude vybíráno parkovné 10 Kč

Občerstvení:v cíli voda se sirupem
V centru závodu bufet.
WC:

V centrum pevné WC v budově (bude označeno) + suchý záchod.
Využívejte prosím pouze tyto záchody a neznečišťujte okolí Zámečku.

Zdravotní služba: po doběhu je poskytnuto bezplatné ošetření v cíli, následnou péči si hradí každý
účastník ze svého zdravotního pojištění
Výsledky:

budou průběžně vyvěšovány v centru. Celkové výsledky budou na webových
stránkách www.obhana.cz a stránce závodu http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?
id=2212

Protesty:

písemně se vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu
Poštovní adresa: Lucie Boháčová, Loosova 12, 63800 Brno

JURY:

bude nabídnuta těmto závodníkům:
Novotný Tomáš (ZLH), Skyvová Kristýna (STE), Grepl Ladislav (KON)

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB a SŘ HO 2013.

Funkcionáři:

Ředitel
Hlavní rozhodčí
Stavitelé tratí

Upozornění:

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.
Dodržujte značenou cestu z cíle, není možné zkracování přes louku.

Zbyněk Vítek
Lucie Boháčová (R2)
Michal Jirka (R2)

