SKOB Bruntál
8. závod Hanáckého žebříčku - jaro
Mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati
5. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti
Mistrovství Valašské oblasti na klasické trati
7. závod jarního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje
Veřejný závod v orientačním běhu jednotlivců
Závod systému Ranking s koeficientem 1,02.

POKYNY
Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:
Datum konání:
Centrum:
Klasifikace závodu:
Prezentace:
Start 00
Vzdálenosti:

Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast/ Olomoucký kraj
Sportovní klub orientačního běhu Bruntál (SBR)
31.5.2014
Volárna ( GPS: 49°53'29.588"N, 17°29'2.616"E ) doporučujeme oddílové stany
závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem
v centru 31. května 2014 od 9:00 do 10:00 ( prosíme o dochvilnost)
11:00 intervalový, kategorie HDR a P startují libovolně od 00 do 90
parkoviště – centrum
200 m
centrum – start
1200 m převýšení 50 m modrobílé fáborky
cíl – centrum
0m
Mapa:
Volárna revize 04-05/2014
1:15 000, E=5m - DH16 – HD35
1:10 000, E=5m – HDR, DH 10N, P,T, žáci a veteráni od DH 45
pro všechny kategorie vodovzdorně upravena.
Terén:
středoevropský, hustá síť komunikací, sezónní vegetace. POZOR, v lese probíhá
těžba. Mohou se vyskytnout nové průseky a světliny, které nebudou dokresleny.
Zvláštní mapové značky: zelený křížek – vývrat
zelený kroužek – výrazný strom
hnědý křížek – plošinka
černý křížek – jiný umělý objekt
Systém ražení:
elektronické, Sportident
Parametry tratí:
budou vyvěšeny v centru závodu, DH10N smajlíci
Časový limit:
180 minut pro všechny kategorie
Předpis:
závodí se podle platných Pravidel OB a SŘ HO 2014.
Protesty:
případné protesty s vkladem 200,-Kč hlavnímu rozhodčímu nebo na adresu proti
výsledkům: Sportovní klub orientačního běhu Cihelní 1333/5 Bruntál 792 01.
Jury:
bude nabídnuto Láďovi Greplovi KON, Jiřímu Tesařovi AOP a Michalu Jirkovi PTE
Předběžné výsledky:
budou vyvěšovány v centru
Vyhlášení výsledků:
bezprostředně po skončení závodu budou vyhlášení první tři závodníci oblastního
mistrovství a následně první tři závodníci ve všech kategoriích
Parkování:
na soukromém pozemku za poplatek 20,- Kč / auto
WC a mytí:
v centru TOI - TOI budky, u startu nouzově v lese, voda z hadice a lavory
Občerstvení:
v závodním prostoru na kontrole – čistá voda, v centru voda se sirupem
Krmelec:
tradiční bufet pořadatelů – teplé jídlo, pití, cukrovinky, v penzionu Volárna (100m)
Zdravotní zabezpečení: závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí, lékařská první pomoc v cíli
Dětská školka:
po dobu závodu v centru, vyzvedávejte si prosím své kukačky ihned po závodě
Funkcionáři závodu:
ředitel závodu:
Josef Sklenář
R3
hlavní rozhodčí:
Petr Řeháček
R3
stavitelé tratí:
Ruda Kolář
R1
Standa Toman R3
Pořadatelé děkují Lesům ČR za souhlas s pořádáním závodů, majitelům louky za poskytnutí zázemí centra
závodu, městu Bruntál za finanční, podporu, partnerům a všem, kteří nás podporují při konání závodu.
Správný směr přejí SKOBÁCI
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hlavní rozhodčí
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