České akademické hry OLOMOUC 8.-9.9.2015 Sv.Kopeček, Kladky

POKYNY K ZÁVODU
Úterý 8.9. - SPRINT, středa 9.9 – KLASICKÁ TRAŤ
*****
Upozornění: všichni účastníci, kteří chtějí být klasifikování v rámci
Českých akademických her MUSÍ být přihlášení a akreditování
prostřednictvým svých vysokých škol!!!
*****
Centrum:

úterý – Svatý Kopeček u Olomouce, areál baziliky
středa – Kladky – Ošíkov (okr. Prostějov), Restaurace a penzion U SEDLÁKA

Doprava:

do Olomouce – každý samostatně v rámci svých škol
úterý – autobusem MHD číslo 11, směr Sv. Kopeček, ev. Radíkov, Lošov,
vystoupit na zastávce Sv. Kopeček – bazilika
středa – společným autobusem pořadatele – odjezd 8.15 od VŠ kolejí 17.
listopadu, zpět do Olomouce autobus pojede po vyhlášení výsledků

Parkování:

úterý – pouze na veřejných (a placených) parkovištích na Sv. Kopečku. Ve
vlastním zájmu dodržujte dopravní předpisy a neparkujte na zákazech. Celá
oblast je turisticky velmi exponovaná a nepovolené parkování je pokutováno
Městskou policí.
středa – v areálu Penzionu U sedláka - bezplatně

Vzdálenosti: úterý

výstupní zastávka – centrum=cíl

250 m

centrum – start (modrobílé fáborky) 500 m / z kopce
středa

výstupní zastávka – centrum=cíl

30 m

centrum – start (modrobílé fáborky) 800 m /20 m převýšení
Start:

Mapy:

úterý

od 14.00 hodin intervalový dle startovních listin

středa

od 10.00 (POZOR ZMĚNA OPROTI ROZPISU) intervalový dle
startovních listin

úterý – SVATÝ KOPEČEK, 1:4000, ekvidistance 2,5m, formát A3, v mapníku,
laserový tisk Properus Olomouc, mapový klíč ISSOM
Mapovali: Bob Háj, stav VIII/2015

středa – ZAHÁLKOVY SKALKY, 1:15000, ekvidistance 5m, formát A4,
v mapníku, laserový tisk Properus Olomouc, mapový klíč ISOM
Mapovali: Petr Matula a Bob Háj, stav VIII/2015
Zvláštní mapové značky:
zelený křížek = vývrat
černý křížek = zvláštní umělý objekt
zelené kolečko = výrazný strom
modré kolečko = studna

Mapy se odevzdávají po oba dva dny, výdej map samostatně v úterý i ve
středu – čas výdeje bude oznámen rozhlasem.
Terén:

úterý – středně kopcovitý, smíšený (les, městská zástavba, zoo),
doporučujeme obuv s terénějším vzorkem a krytí dolních končetin.
středa – kopcovitý, střídající se jehličnatý a listnatý les, hluboká údolí, strmé
svahy

Ražení:

elektronické (SportIdent), pro případ selhání razící jednotky budou na každé
kontrole umístěny rezervní kleště, kterými závodník orazí průchod kontrolou
do R – políček v mapě

Popisy kontrol: úterý – pouze na startu (izolepa, fixy a nůžky budou k dispozici) v koridoru –
mínus tři
středa - na shromaždišti ve formě piktogramů se samoobslužným vyzvednutím
Občerstvení: po oba dva dny v cíli voda a iontový nápoj. Ve středu občerstvovací stanice,
které jsou zakresleny na mapě na tratích (na postupu) – stanice na zpevněné
cestě.
Zakázané prostory: v závodním prostoru platí zákaz vstupu do oplocenek zmapovaných
značkou 524 „vysoký plot“ a na soukromé pozemky – značka 527 „sídliště“ a
další prostory označené cedulemi „Zakázaný prostor“.
Povinné úseky: start – začátek orientace, poslední kontrola – cíl, povinné úseky budou
označeny červenobílými fáborky, nebo koridory.
Časový limit: úterý – 45 minut, středa – 120 minut
WC:

úterý – WC v areálu baziliky (tělocvičny), cestou na start – nelze
středa – WC v restauraci

Mytí:

pořadatel nezajišťuje

Zdravotní služba: zdravotník ČAH
Vyhlášení vítězů: na shromaždištích, přesný čas a rozsah vyhlášení bude upřesněn rozhlasem

Protesty:

případné protesty doložené vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího.
Písemné protesty proti oficiálním výsledkům je možno doručit na adresu: OOS
SK Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov

Jury závodu: složení jury bude vyvěšeno v centru před startem závodu – předseda jury –
Ondřej Vodrážka
Ubytování:

všichni závodníci, kteří se přihlásili prostřednictvím svých vysokých škol a jsou
zavedeni v přihláškovém systému, mají zajištěnu a z prostředků ČAUS hrazenu
noc z úterý na středu na VŠ kolejích 17. listopadu.

Stravování:

všichni závodníci, kteří se přihlásili prostřednictvím svých vysokých škol a jsou
zavedeni v přihláškovém systému, mají zajištěnu a z prostředků ČAUS hrazenu
snídani ve středu v menze VŠ kolejí 17. listopadu.
všichni závodníci mají zajištěn oběd (řízek s bramborem) ve středu po závodě
– tento oběd věnuje pořadatel závodů – Středomoravské sdružení
orientačních sportů
Další občerstvení – na Sv. Kopečku je dostatek stravovacích možností. Pro
hlavní jídlo po závodě doporučujeme např. Restauraci U Macků (v zatáčce,
v bezprostřední blízkosti zastávky autobusu MHD). V Kladkách – Ošíkově je
možno zakoupit další občerstvení v restauraci Penzionu U Sedláka.

Hlavní funkcionáři závodů:
Ředitel

Jindřich Smička

Hlavní rozhodčí

Dušan Vystavěl, R1

Stavba tratí

Jan Smička (sprint), Jiří Otrusina (klasika)

Poděkování: Pořadatelé děkují ZOO Olomouc, minipivovaru Kosíř, bazilice na Svatém
Kopečku, obcím Kladky a Samotíšky a místní části Olomouce – Sv. Kopečku za
ceny pro vítěze a za poskytnutou všestrannou pomoc.

Správný směr přejí organizátoři z UNIVERZITY
PALACKÉHO – pořadatele Českých akademických her !

