POKYNY
k 6. závodu jarního oblastního žebříčku Hanácké oblasti
Mistrovství Hanácké oblasti na krátké trati v orientačním běhu

Haná Orienteering Festival 2015
Pořadatelský orgán:
Pořadatelský subjekt:
Datum:
Centrum závodu:
Doprava do Drahanovic :

Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast
SK Haná orienteering
sobota, 2. května 2015
Drahanovice – fotbalové hřiště - http://www.mapy.cz/s/gfTc
Robert Zdráhal, tel.:602 805 696, brko@hanaorienteering.cz
V současné době jsou Drahanovice obklopeny objížďkami !!!! Z Olomouce
nelze projet obcí Ústín (doporučujeme trasu přes Lutín) , Konice je uzavřena
silnice v Ludéřově (doporučujeme trasu přes Přemyslovice a Čechy p.K.)

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zkM_mMTWnls.kf35u9CKK_kA
Prezentace:
Start 00:
Start HDR, P:
Vzdálenosti:
Časový limit :
Mapa:

Popisy:
Systém ražení:
Terén:
Parkování:
Důležité upozornění:

Občerstvení:
Šatny :
WC, mytí:
Vyhlášení výsledků:
Předpis:
Protesty:
Upozornění:

Funkcionáři závodu:
Poděkování :

Robert Zdráhal
ředitel závodu

V centru závodů v sobotu 2.5.2015, od 9.00 do 10.30 hodin
11.00 hodin, intervalový.
tyto kategorie startují na startovní krabičku v libovolném čase od 20 do 70
Parkoviště – centrum závodu: 0-200 m
Centrum – start: 1100 m, převýšení 60 m, modrobílé fáborky
90 minut pro všechny kategorie
Centrum – cíl: 0 m
Lusthós, měřítko 1:10 000, E=5m, stav 4/2015, formát A4, mapovali Petr
Hynek a Pavel Grulich. Mapy budou pro všechny kategorie vodovzdorně
upraveny. Mapy se v cíli odebírají do času startu posledního závodníka.
Piktogramy budou k dispozici v centru, popisy kontrol i na mapách.
Elektronické, Sportident
Typický „kosířský“ les s částečným podrostem, mírně členitý.
Poplatek 20,-Kč bude vybírán při příjezdu do areálu hřiště, při parkování
dbejte pokynů pořadatelů.
V Drahanovicích probíhá výstavba hloubkové kanalizace. Provoz v obci
je z tohoto důvodu velmi omezen, dbejte dopravních značek a pokynů
Policie ČR, neparkujte na veřejných komunikacích bez pokynů
pořadatelů!
Po doběhu v cíli iontový nápoj, voda, další občerstvení zajišťují
členové místního fotbalového klubu.
V omezené míře lze využít fotbalových šaten, na ploše bude možnost postavit
oddílové stany
V centru závodů
Závodníci na 1. - 3. místě ve všech kategoriích obdrží drobné věcné ceny.
Předpokládaný čas : 14,00 hodin
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu HO na rok 2015.
Písemně doložené vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle
Pravidel OB čl. 26.1 osobně, nebo podle čl. 26.2 poštou na adresu SK Haná
orienteering- Olomouc, Biskupské náměstí 2, 772 00
Všechny tratě vedou přes silnici 4.třídy – Drahanovice – Lhota. V místech
přeběhu budou dopravu usměrňovat pořadatelé, přesto dbejte zvýšené
opatrnosti !! Kategorie DH10, HDR, DH10N, DH12, DH14, D16, P mají
k přeběhu silnice povinný fáborkovaný úsek (označeno v popisech).
Ředitel závodu: Robert Zdráhal
Hlavní rozhodčí: Jan Jakob, R3
Stavitel tratí: Petr Hynek, R3
Zvláštní poděkování patří především vedení obce Drahanovice za vstřícný
přístup k jednání, fotbalistům zdejšího klubu za poskytnutí perfektního
zázemí, v neposlední řadě pak Lesům ČR za umožnění závodu. Sponzorů se
našlo opravdu málo, ale tím spíše jim také patří náš dík !

Jan Jakob
hlavní rozhodčí

