Ptenský Kája
2. závod Hanáckého žebříčku – podzim 2009
závod HSH Rankingu s koeficientem 1.00

POKYNY
Závod se koná za podpory Olomouckého kraje.

Datum:

Sobota 26.9.2009

Pořadatel:

TJ Sokol Ptení (PTE) + jednotlivci z Hanácké oblasti

Centrum:

Ptenský Dvorek – základna Sokol II., GPS N49°31'55.813" E16°56'24.677"
Značení k centru závodu bude již v obci Ptenský Dvorek na příjezdové trase
od Konice a Ptení.

Prezentace:

9:00 – 10:30 v centru závodů

Start 00:

11.00 hodin

Vzdálenosti:

Parkoviště – centrum závodu
0 – 500m
Centrum závodu – start, cíl
500 m, převýšení 60m
Centrum závodu – cíl
500 m
Start a cíl závodu jsou na stejném místě. Cesta značena modrobílými fáborky.

Systém závodu:

Intervalový start. Kategorie HDR, P a T start kdykoliv v čase 0 – 75

Popisy kontrol:

Piktogramy jsou k dispozici v centru formou samoobsluhy.

Mapa:

Ptenský žleb, 1:15 000, E=5 m, stav duben 2008, formát A3 (pro kratší
kategorie formát A4). Mapy pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.

Terén:

Mírně kopcovitý smíšený les s průměrnou hustotou komunikací, porostově
velmi pestrý – od čistého a velice rychlého vzrostlého lesa, až po hustníky a
paseky. V části lesa velký podrost a kamenné svahy.

Zakázané prostory: Les v okolí startu a cíle. Sběrná kontrola není přístupná.
Časový limit:

150 minut pro všechny kategorie. Uzavření cíle nejpozději v 15:00.

Vyčítání SI čipů:

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

Ražení:

Elektronické – SportIdent.

Výdej map:

V cíli po odstartování posledního závodníka.

Vyhlášení výsledků: Předpokládané vyhlášení v cca 14:30. První 3 závodníci ve všech kategoriích
obdrží věcné ceny.

Zdravotní služba:

V centru závodů.

Záchody:

Pouze v centru závodů.

Občerstvení:

Po doběhu voda a malé občerstvení.
V centru závodů bude otevřen bufet – pivo, limo, klobásy a další pochutiny.

Parkování:

Dle pokynů pořadatelů, bude vybírán poplatek 30 Kč (podmínka majitele).

Jury:

Členství v jury bude nabídnuto těmto závodníkům: Petr Turczer (KSU),
Zdenka Králová (SSU), Miroslav Hlava (KON)

Upozornění:

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.

Funkcionáři:

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:

Jaroslav Zapletal
Jiří Otrusina, R3
Michal Jirka, Lucie Boháčová

