POKYNY
6. závodu Hanáckého žebříčku podzim
a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců, zařazeného do HSH Rankingu, koef. 1,00
Pořadatelský subjekt:

Sportovní klub Univerzity Palackého v Olomouci – oddíl OB

Klasifikace závodu:

Klasická trať – jednorázový denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol a s
intervalovým startem

Datum konání:

sobota 2. listopadu 2013

Centrum:

Kulturní dům Hlubočky-Mariánské Údolí (GPS N 49°37'6.38", E 17°23'36.71").

Parkování:

Na silnici od KD směrem na Posluchov dle pokynů pořadatelů, bezplatně

Časový program:

9.30 – 10.30 prezentace v centru závodu
11.00 - Start 00
14.30 – předpokládané vyhlášení výsledků, závodníci na 1. – 3. místě ve všech
kategoriích obdrží hodnotné drobné ceny

Převlékání:

V centru závodu

Vzdálenosti:

Parkování – centrum: 0 - 400 m
Centrum – start: 800 m, modrobílé fáborky,
Cíl v blízkosti centra závodu

Mapa:

Lošov II, 1:10 000, ekv.: 5 m, stav X/2013, mapový klíč ISOM 2000, formát A4,
mapovali Miroslav Dosoudil a Martin Poklop. Mapa bude vodovzdorně upravena.
Upozornění – v lese probíhá velmi intenzivní těžba dřeva (kůrovec) a z toho důvodu je
možná existence vykácených pasek, které již nebylo možné zanést do mapy !!!!!!!!!

Terén:

Mírně kopcovitý smíšený les s hustou sítí cest a pěšin, porostově opravdu velmi pestrý

Ražení:

Elektronické – 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.

Vyčítání čipů:

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

Zakázaný prostor:

Vyznačený prostor u startu a veškerý prostor lesa

Start:

00 = 11.00, intervalový, HDR a P libovolně v čase od 00 – 90 min

Popisy kontrol:

Formou samoobsluhy v centru závodu

Časový limit:

Dle soutěžního řádu ČSOS

Výdej map:

Mapy se po závodě nebudou odebírat, dbejte, prosím, fair-play a neukazujte těm, kteří
ještě nevystartovali.

WC a mytí:

V centru, mytí pouze omezeně v KD

Zdravotní zabezpečení:

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

Výsledky:

Budou průběžně vyvěšovány v centru. Celkové výsledky budou na webových stránkách
www.obhana.cz a na stránce závodu http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2230

Jury závodu:

Členství bude nabídnuto Kristýně Skyvové (STE), Tomáši Novotnému (ZLH) a Pepovi
Procházkovi (KON)

Funkcionáři závodu:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Informace:

Jindřich Smička – mobil: 605 229 656

Protesty:

Písemně oproti vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Adresa, na kterou je možno
zaslat protest proti výsledkům: Sportovní klub UP, U Sportovní haly 2, 772 00 Olomouc.

Občerstvení:

Po doběhu (voda, iontový nápoj, čaj), V centru závodů zajišťují členové SK UP
Olomouc prodej domácích dobrot. V KD bude během dopoledne otevřena kavárna
s možností nákupu polévky a tekutin. Ve vzdálenosti 300m směrem cestou na start
bude otevřena restaurace V údolí, kde je možno výborně poobědvat.

Upozornění 1:

V lese probíhá těžba dřeva a stavba oplocenek, změny vzniklé v průběhu posledních dní
nejsou v mapě zakresleny.

Upozornění 2:

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele
závodů.

Upozornění 3:

Po vyhlášení výsledků závodu proběhne vyhlášení celkových výsledků Hanáckého
Superžebříčku jednotlivců za rok 2013 a Mistrovství Hanácké oblasti družstev žáků za
rok 2013

Poděkování:

Pořadatelé děkují obci Hlubočky – Mariánské údolí (zejména panu starostovi PhDr.
Černíkovi a správkyni KD paní Klementové) za pomoc a spolupráci při přípravě a
zabezpečení závodu a sponzorům (Benešova cukrárna Svatý Kopeček, pivovar
Radegast, DSL Food) za poskytnutí cen pro závodníky.

Robert Binar
Jindřich Smička, R1
Martin Poklop, R1

Jak se již stalo dobrou tradicí, přivítáme, když se dostavíte na start závodu ve„společenském“
oděvu (masce) – letos opět vyhodnotíme a odměníme nejlepších 7 masek !!

Robert Binar
ředitel závodu

Jindřich Smička
hlavní rozhodčí

