Memoriál Josefa Bobka
POKYNY
2.závod HŽ- podzim
Závod rankingu s koef. 1,0
Veřejný závod v OB
Dny orientace v přírodě ČSOS
Datum:

2.října 2010

Pořádající orgán:

ČSOS – Hanácká oblast

Pořádající subjekt:

SKOB Bruntál

Centrum :

obec Dlouhá Stráň,louka 200 m od obecního úřadu
GPS: 49°57'51.433"N, 17°30'6.496"E

Prezentace:

od 9:00 - 10:30 hod.
dohlášky za dvojnásobný vklad ,dle možností pořadatele

Start:

11:00 hod.-intervalový dle startovní listiny

Tratě:

DH10N-fáborkované(oranžové fáborky) bez doprovodu
HDR-s doprovodem (bez fáborků)
kategorie HDR a P 3-libovolný start 00-90 (oražením krabičky start
v samostatném koridoru)

Druh závodu:

závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol

Předpokládané časy vítězů:

dle soutěžního řádu Hanácké oblasti

Vzdálenosti:

parkoviště - centrum 400 m
centrum-start 1300 m
centrum –cíl 0 m

Mapa:

Jezírko 1:10 000 ,E=5 m,stav srpen - září 2010,mapový klíč
ISOM,formát A4,mapy jsou vodovzdorně upraveny

Zvláštní mapové značky:

černý křížek – jiný objekt
černé kolečko-hraniční kámen
zelený křížek –vývrat
zelené kolečko-výrazný strom

Délky tratí a popisy kontrol:

k dispozici v centru závodu

Terén:

příměstský les ,místy hustý podrost,hustá síť cest

Systém ražení:

elektronický Sportident ,v případě ztráty zapůjčeného SI čipu budeme
vybírat 700 Kč

Parkování:

na soukromém pozemku za úhradu 20 Kč/auto,40 Kč/bus

WC :

v hospůdce a nouzové cestou na start

Umývaní:

pomocí lavoru –voda z hadice

Uzavření cíle :

15:00 hod.,časový limit 150 min.

Výsledky a vyhlášení:

průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodu ,vyhlášení
výsledku ve 14 hod. s předáním diplomů a drobných cen pro žákovské
kategorie

Zdravotní zajištění:

v cíli závodu

Občerstvení:

po doběhu nápoj, hospůdka v blízkosti centra (kotlíkový guláš
,klobásy,káva,pivko ,limo ,cukrovinky)

Upozornění:

zákaz převlékání v hospůdce,místnost slouží pouze k občerstvení
účastníků
pro převlékaní doporučujeme oddílové stany

Funkcionáři:

ředitel závodu : Josef Sklenář
hlavní rozhodčí: Petr Řeháček
stavitelé tratí:

Luděk Vodička, Rudolf Kolář

Jury :

bude vyvěšeno v centru

Protesty:

písemné protesty doložené vkladem 200 Kč se předávají hlavnímu
rozhodčímu.

Předpis:

závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu Hanácké oblasti

Partneři:

obec Dlouhá Stráň ,ATJSK, ALFUN a.s,tiskárna Retis Group ,
Havlík Opal s.r.o.,MikiFun –dům hraček,Jiří Zítka –stavební a tesařské
práce

V Bruntále 23.9.2010

Josef Sklenář –ředitel závodu

Petr Řeháček –hlavní rozhodčí

