Mistrovství Hanácké oblasti v nočním OB 2012
závod HSH Rankingu s koeficientem 1.00

POKYNY
Datum:

středa 18.4.2012

Pořadatel:

TJ Sokol Ptení (PTE)

Centrum:

Seč u obce Lipová, hasičská zbrojnice
GPS 49°31'21.002"N, 16°52'59.801"E

Prezentace:

19:00 – 20:00 v centru závodů

Start 00:

20:30 hodin

Vzdálenosti:

Parkoviště – centrum závodu
Centrum závodu – start
Centrum závodu – cíl

do 300 m
400 m
400 m

Cesta na start značena modrobílými fáborky. Start i cíl jsou na jednom místě.
Systém závodu:

Intervalový start.

Popisy kontrol:

Popisy kontrol natištěny na mapách.
Zároveň budou v centru vyvěšeny sledy a popisy všech kontrol.

Mapa:

Divoký potok revival, 1:10 000, e=5 m, A4, revize zásadních změn 04/2012
Mapy pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.
Kategorie MIX běží pouze s jednou mapou.

Terén:

porostové detaily, hustá síť cest všech typů, mírně zvlněný, místy podrost

Zakázané prostory: Veškerý les v okolí startu a cíle.
Časový limit:

150 minut pro všechny kategorie. Uzavření cíle nejpozději ve 23:59.

Vyčítání SI čipů:

V centru závodů. Každý závodník je povinen si svůj čip nechat co nejdříve
vyčíst, a to také v případě, že svůj závod nedokončí.

Ražení:

Elektronické – SportIdent.

Označení kontrol:

Kontroly budou opatřeny stojany s reflexním proužkem a lampionem.

Výdej map:

Mapy se v cíli odebírat nebudou, dbejte prosím fair-play.

Zdravotní služba:

V centru závodů.

Záchody:

V centru závodů.

Občerstvení:

Voda po doběhu.

Vyhlášení výsledků: Co nejdříve po doběhu závodníků (nejpozději snad ve 23:00).
Parkování:

Před hasičskou zbrojnicí a v obci. Dodržujte dopravní předpisy. Bez poplatku.

Protesty:

Případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Poštovní adresa
pro pozdější doručení: Lucie Boháčová, Ptení 168, 79843 Ptení

Jury:

Členství v jury bude nabídnuto těmto závodníkům: Jiří Otrusina (JPV),
Marek Otruba (PLU), Václav Král (SSU)

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu HO a Prováděcích
předpisů HO pro rok 2012.

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
Lucie Boháčová, R2
Michal Jirka, R2

