Ptenský Kája
9. závod Hanáckého žebříčku – jaro 2010
závod HSH Rankingu s koeficientem 1.00

POKYNY
Závod se koná za podpory Olomouckého kraje.

Datum:

Sobota 26.6.2010

Pořadatel:

TJ Sokol Ptení (PTE)

Centrum:

Letní tábor mezi obcemi Ptenský Dvorek a Suchdol
GPS 49°31'57.908"N, 16°54'55.895"E
Značení k centru z odbočky na polní cestu. Viz. příjezdový plánek.
Centrum je na „zelené louce“, takže v případě horšího počasí doporučujeme
oddílové tunely.

Prezentace:

9:30 – 10:30 v centru závodů

Start 00:

11.00 hodin

Vzdálenosti:

Parkoviště auto – centrum závodu
Výstup z busu – centrum závodu
Centrum závodu – start
Centrum závodu – cíl

100 – 300m
750 m
400 m, bez převýšení
0m

Cesta na start značena modrobílými fáborky.
Výstup z autobusu na odbočce ze silnice, poté pěšky po příjezdové polní
cestě (bude značeno). Autobus bude parkovat v obci Suchdol.
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:

Na Vejminku, 1:10 000, E=5 m, revize duben 2010, formát A4.
Mapy pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.

Terén:

Porostové detaily, hustá síť cest všech typů, mírně zvlněný, v části kamenitý.

Zakázané prostory: Veškerý les v okolí centra závodu mimo značené přístupové cesty. Sběrná
kontrola je přístupna podél doběhového koridoru.
Časový limit:

120 minut pro všechny kategorie. Uzavření cíle nejpozději ve 14:30.

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. Věcné ceny obdrží první 3 závodníci
ve všech kategoriích a v kategoriích DH10C, DH10N a HDR prvních 5
závodníků.
Zdravotní služba:

V centru závodů.

Záchody:

Pouze v centru závodů - latríny. Dodržujte to prosím.

Mytí:

V dřevěném korytě ze zásobníku vody za hlavní budovou. Voda není pitná!!!

Občerstvení:

Po doběhu balená voda a müsli tyčinka.
V centru závodů bude otevřen bufet – pivo, limo, párky, klobásky a další
pochutiny (dle možností shromaždiště).

Parkování:

Dle pokynů pořadatelů, bude vybírán poplatek 10 Kč.

Jury:

Členství v jury bude nabídnuto těmto závodníkům: Miroslav Chmelař (JPV),
Ladislav Grepl (KON), Zdenka Králová (SSU)

Upozornění:

Kategorie D21C, D35C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C přebíhají
silnici III. třídy, kde sice nebývá přes víkend příliš velký provoz, přesto
prosíme, abyste dbali maximální bezpečnosti při překonávání této cesty a
raději zpomalili.
Vzhledem k většímu výskytu komárů doporučujeme si vzít repelent.
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
Lucie Boháčová, R3
Michal Jirka, R3

