Celostátní finále přeboru škol v orientačním běhu 2017
POKYNY
Datum: 7. 6. 2017
Místo: Čechy pod Kosířem, centrum závodu v zámeckém parku
Doprava:
a) vlastními dopravními prostředky, parkování je možné zdarma (i včetně autobusů) na nově
vybudovaném parkovišti.
UPOZORNĚNÍ pro ty, kteří přijedou od Prostějova – cesta ve Stařechovicích je uzavřena a je
nutné použít objížďku přes Hluchov – zdržení cca 10 – 15 mnut)
b) autobusy pořadatele z Olomouce (odjezd ze stanoviště M-N před hlavním vlakovým
nádražím). Cesta tam – dodržujte rozdělení do autobusů podle zveřejněné tabulky. Cesta
zpět – autobus s odjezdem v 14:20 je určen pro nejvzdálenější účastníky tj. Gymnázium
Mariánské Lázně a ZŠ Teplice. Odjezd ostatních v cca 15:15 hodin (po skončení vyhlášení
vítězů) – obsazení autobusů bude řešeno operativně rozhlasem.
Prezentace: ve stanu na shromaždišti, vedoucí každé školy obdrží obálku se startovními čísly (po
doběhu nutno vrátit, stejně tak jako nepoužitá čísla) a čipy, jejichž zapůjčení si objednali.
Start: intervalový od 11:00, POZOR - vzdálenost na start: 1800 m s převýšením 85 m (převýšení
v závěru). Pro pohodlnou chůzi si rezervujte cca půl hodiny.
Parametry tratí:
Kategorie
D7
D9
DS
H7
H9
HS
OPEN

Délka
3 020 m
3 560 m
4 090 m
3 130 m
4 110 m
5 120 m
3 830 m

Převýšení
75 m
85 m
90 m
75 m
100 m
140 m
95 m

Počet kontrol
12
12
14
13
14
19
15

Trať OPEN je určena pro případné zájemce z řad pedagogického doprovodu, či jiné účastníky.
DOPORUČENÍ – PLATÍ PRO VŠECHNY TRATĚ – velmi výrazně doporučujeme krytí celých dolních
končetin (dlouhé kalhoty).
Mapa: Velký Kosíř 2017, 1:10 000, ekvidistance 5 m, vodovzdorně upravena (v mapníku), formát A4.
Mapy se v cíli odebírají, čas jejich vydání bude oznámen rozhlasem.
Popisy kontrol: piktogramy – POUZE NA SHROMAŽDIŠTI (na mapách nejsou natištěny)
Občerstvení:
-

po doběhu - O,5 litru minerální vody od sponzora HANÁCKÁ KYSELKA – prázdné láhve
prosíme sešlápnout a dát do ŽLUTÝCH PYTLU! Děkujeme, že třídíte odpad!

-

před závodem a po závodě – možno využít nabídky Levandulové kavárny a cukrárny v areálu
zámecké oranžerie (vchod z východní strany budovy zámku).

Lékařská služba: v cíli – zajišťuje ZZS Olomouckého kraje
Vyhlášení výsledků:
-

-

-

předpokládáme od 14:30
vyhlášeno a diplomem s drobnou cenou bude odměněno prvních 6 závodníků v každé
kategorii jednotlivců. Závodníci na 1. ž 3. místě budou dekorování také speciálně vyrobenou
medailí. Pořadí vyhlašování: D7, H7, D9, H9, DS, HS
UPOZORNĚNÍ: závodníci na 1. až 6. místě v každé kategorii se před svým vyhlášením
shromáždí na určeném místě (cca 100 m od místa vyhlašování)
na závěr bude vyhlášeno 6 nejlepších týmů v obou kategoriích (základní i střední školy) –
každé vyhlášené družstvo obdrží pohár, závodníci a vedoucí týmů na 1. – 3. místě obdrží
medaile.
ÚČAST NA VYHLÁŠENÍ JE POVINNÁ (medaile a ceny NEBUDOU předávány v zastoupení)
s výjimkou nejvzdálenějších účastníků tj. G Mariánské Lázně a ZŠ Teplice. Naprosto výjimečně
také v odůvodněném případě, který schvaluje ředitel závodu.

Poděkování:
-

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za převzetí záštity
Olomouckému kraji za finanční podporu
Statutárnímu městu Prostějov za finanční podporu
Obci Čechy pod Kosířem za fantastickou spolupráci při organizaci a zpřístupnění Hasičského
muzea
Zámku Čechy pod Kosířem za vynikající spolupráci při zajištění závodu a zpřístupnění expozic
Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem za podporu při zajištění závodu
Lesům ČR, LS 131 Prostějov za pomoc při organizaci závodu
HANÁCKÉ KYSELCE za sponzorské zajištění pitného režimu

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ SPORTOVNÍ ZÁŽITKY
VĚŘÍME, ŽE SE VÁM ZÁVOD BUDE LÍBIT A ŽE SE K NÁM BUDETE VRACET

Za pořadatele ze Sportovního klubu Prostějov
Dušan Vystavěl, ředitel závodu

