POKYNY
8. závodu žebříčku B-Morava – krátká trať,
10. závodu Oblastního žebříčku Hanácké oblasti – jaro,
16. závodu Českého poháru veteránů,
závodu Rankingu 2011 s koeficientem 1,04,
veřejného závodu v orientačním běhu

Pořadatelský subjekt:

SK Prostějov a SK Univerzity Palackého v Olomouci – oddíl OB

Klasifikace závodu:

Krátká trať – jednorázový denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol a
intervalovým startem

Datum konání:

sobota 25. června 2011

Centrum:

Čechy pod Kosířem, zámek a zámecký park

Parkování:

Na komunikacích obci dle pokynů pořadatelů, bezplatně

Časový program:

9.30 – 11.30 prezentace v centru závodu
12.30 - Start 00
15.30 – předpokládané vyhlášení výsledků

Převlékání:

V centru závodu, doporučujeme oddílové tunely

Vzdálenosti:

Parkování – centrum: do 500 m
Centrum – start: 950 m, převýšení 90 m, modrobílé fáborky
Cíl v centru závodu

Mapa:

Gabrielov, 1:10 000, ekv.: 5 m, stav V/2011, mapový klíč ISOM 2000, formát
A4, hlavní kartograf Pavel Dudík, mapa bude vodovzdorně upravena.

Terén:

Mírně kopcovitý smíšený les s hustou sítí cest a pěšin, porostově velmi pestrý,
v závěrečných částech tratí zámecký park.

Ražení:

Elektronické – SportIdent, vyčítání čipů v centru závodu

Zakázaný prostor:

Vyznačený prostor v parku a veškerý prostor lesa

Start:

00 = 12.30, intervalový, HDR a P3 v čase od 00 – 60 min

Popisy kontrol:

Formou samoobsluhy u výsledkových tabulí v centru

Časový limit:

Dle soutěžního řádu ČSOS

Výdej map:

Od 14.30 hod v cíli

WC a mytí:

TOI TOI na shromaždišti a nouzově cestou na start, mytí na shromaždišti

Zdravotní zabezpečení: V centru závodů. 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.
Jury závodu:

Složení bude vyvěšeno v centru závodu

Funkcionáři závodu:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitelé tratí:

Informace:

http://www.ob.skprostejov.cz/5lodm/
Dušan Vystavěl – mobil: 602 730 417
Jindřich Smička – mobil: 605 229 656

Protesty:

Písemně oproti vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Adresa, na kterou je
možno zaslat protest proti výsledkům: Sportovní klub Prostějov, Sportovní 1,
796 01 Prostějov.

Občerstvení:

V centru závodů zajišťují místní organizace stánkový prodej – limo, pivo,
klobásy a další speciality.

Upozornění 1:

Závod se uskuteční po závodě 5. letní Olympiády dětí a mládeže, který bude
startovat v 9.00. Vyhlášení výsledků tohoto závodu proběhne v 11.45 v centru
závodu.

Upozornění 2:

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem
ředitele závodů.

Poděkování:

Pořadatelé děkují starostovi obce Čechy pod Kosířem a správci zámku za
pomoc a spolupráci při přípravě a zabezpečení závodu.

Moto závodu:
Jindřich Smička
ředitel závodu

Jindřich Smička
Miroslav Hlava, R1
Jiří Otrusina, R2; Petr Hynek

Proběhnutí v lese pohodu přinese
Miroslav Hlava
hlavní rozhodčí

