Český svaz orientačního běhu - Hanácká oblast / Olomoucký kraj

BĚH PROSTĚJOVEM
aneb „Ultralong Sprint na obří mapě“
ROZPIS
Datum konání:

Sobota 13.12.2008

Zařazení do soutěží: 3. závod Zimní ligy Hanácké oblasti
Pořadatel:

SPORTCENTRUM – ddm, odloučené pracoviště Vápenice 9 a Sportovní klub Prostějov

Centrum:

Prostějov – SPORTCENTRUM – ddm, Vápenice 9
V centru závodu bude umístěno :
- vyčítání čipů (každý závodník je povinen nechat si vyčíst čip, i když závod nedokončí)
- občerstvení (čaj)
- převlékání, šatny – v prostorách Sportcentra
- vyhlášení výsledků – předpoklad ve 13.00 hodin

Kategorie

D 10, 14, 18, 21, 35 + NOVĚ D50
H 10, 14, 18, 21, 35 + NOVĚ H50
HDR (rodiče a děti – klasická , nefáborkovaná trať)
P2 (trať pro příchozí – délka cca 2 km). Trať bude jednoduchá – zúčastnit se bude moci i
nejširší veřejnost.

Start 000:

sobota – 11.00 hodin

Přihlášky :

do středy 10.12.2008 (datum obdržení) nejlépe v přihláškovém systému Hanácké oblasti
www.obhana.cz/prihlasky.asp nebo e-mailem na adresu: orienteering@geodetika.cz
Výjimečně je možno zaslat přihlášku faxem na číslo 582 330 238, nebo písemně na adresu :
SK Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov.

Vklady:

v řádném termínu
v sobotu na místě
Případné zapůjčení SI karty

20,- Kč/1 závodník
30,- Kč/1 závodník
10,- Kč/1 závodník

Způsob úhrady: v hotovosti přímo na prezentaci.
Informace:

www.obhana.cz
Dušan Vystavěl – tel.z. 582 330 238, mobil 602 730 417

Prezentace:

od 9.50 do 10.50 hodin v centru závodů.

Mapa:

Prostějov 24th Congress IOF, 1:5000, základní interval vrstevnic = 2,5 m, stav VII/2008
formát mapy :
- pro kategorie D10, D14, H10, H14, HDR – 30 x 21 cm (tisk na laserove tiskárně) + po
doběhu každý závodník těchto kategorií obdrží i čistou mapu rozměrů 69 x 48 cm
- pro ostatní kategorie - 69 x 48 cm (tisk ofsetem + ruční zákres)
Hlavní kartograf – Marcel Skřivánek
Vzhledem k formátu mapy výjimečně NEBUDOU vodovzdorně upraveny !!!

Popisy:

piktogramy budou k dispozici na shromaždišti

Tratě :

orientační délky tratí :
H21 :
H35, D21 :
H18, D35 :
H50, D18, D50 :
H14, D14 :
H10, D10, HDR, P2 :

9,5 km
7,5 km
6,0 km
4,5 km
3,0 km
2,0 km

Tratě kategorií D,H 10 a D,H14, HDR a P2 jsou vedeny pouze centrem města (závodníci
nepřekonávají vnitřní městský okruh). Tratě ostatních kategorií překonávají vnitřní okruh tak,
že optimální trasa vede po přechodech neřízených světelnou signalizací – účast na závodě
neopravňuje k porušování dopravních předpisů – běh na červenou !!!
Ražení:

elektronické – SportIdent (jedna SI karta může být použita v jednom závodě i vícekrát).
Neregistrovaným zájemcům kartu zapůjčíme za poplatek 10,- Kč/1 závodník.

Vzdálenosti:

centrum – start /cíl : cca 100 m

Parkování:

Individuálně – dbejte dopravních předpisů. Nejlépe v ulici Partyzánská (zadní vchod do
Sportcentra – ddm)

Doprava :

Pořadatel nezajišťuje.

Občerstvení:

Po doběhu v centru závodu – čaj. Pro další občerstvení využijte místní obchody a restaurace.

Stravování:

Pořadatel nezajišťuje.

Ceny :

První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a drobnou cenu.

Výsledky :

Oficiální výsledky budou zveřejněny na stránkách Hanácké oblasti

Upozornění :

1. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
2. Závod probíhá za plného provozu – každý závodník je povinen dbát osobní bezpečnosti
3. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu.
Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Petr Hynek, Pavel Grulich
za SPORTCENTRUM – ddm

Dušan Vystavěl
za SK Prostějov

