ZÁMECKÝ SPRINT
4. července 2016
BOSKOVICE
POKYNY
Vážení přátelé orientačního běhu, městského sprintu zejména,
srdečně Vás vítáme na vloženém závodě letošní CENY STŘEDNÍ MORAVY, který bude probíhat
v nádherném prostředí města Boskovic – v okolí zámku, v jeho parcích a také v historickém centru města.

UPOZORNĚNÍ – NAPROSTÝ ZÁKAZ POUŽITÍ BĚŽECKÝCH BOT S HŘEBY !
(bude kontrolováno a porušení tohoto zákazu se trestá diskvalifikací)
Centrum

Boskovice - zámek
GPS: 49.4848994N, 16.6597469E
Zde najdete závodní kancelář, možnost občerstvení, WC, start a cíl závodu a na
nádvoří budou také vyhlášeny výsledky.

Parkování

Parkování – pouze na veřejných parkovištích města. Dodržujte dopravní předpisy,
neparkujte na zakázaných místech a respektujte placená parkoviště. V okolí zámku je
parkování možné jen pro limitovaný počet pořadatelů. Parkování v městě nebude
nijak regulováno pořadateli.

Přístup do zámku

pouze hlavní zámeckou branou (tam bude také doběh)

Prezentace

od 14.30 do 15.30 v centru závodu

Šatny, WC

v zámecké budově, budou označeny šipkami

Start

v horní zámecké zahradě, na východní straně budovy. Omezený prostor pro
rozcvičování.

Mapa

Boskovice, 1:4000, E = 2,5 m, mapoval Petr Hranička (2012), revize Ondřej Vystavěl
(2016), formát A4, v mapníku

Popisy kontrol

volně k odběru v centru závodu – na mapách nejsou natištěny

Pokyny k tratím
u některých kategorií může spojnice startu a první kontroly vést mimo mapu (viz
obrázek). Technicky je ovšem nemožné (vysoká zeď) běžet přímým postupem, a
proto je každý závodník těchto kategorií povinen běžet podél zdi.
k postupu z horní zahrady (parku) do spodní zahrady (parku) je pro všechny
závodníky nutné použít POUZE vyznačený průchod (branku). Postup přes zámek
je striktně zakázán.
prostor parkoviště zámecké restaurace je označen jako zakázaný a je také
vyznačen v terénu červenobílou páskou
záhony s květinami (čtverkové hustníky) a jiné zakázané prostory (vyjma výše
uvedeného) nebudou v terénu označeny, nicméně je nepřekonávejte neboť je to
zakázané
provoz ve městě není nijak regulován – DBEJTE OSOBNÍ BEZPEČNOSTI
Uzávěrka cíle

18.00 hodin

Fair play

mapy nebudou po doběhu vybírány – dodržujte zásady fair-play

Hlavní funkcionáři

ředitel
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení vítězů ZÁMECKÉHO SPRINTU V BOSKOVICÍCH proběhne na pódiu
umístěném na nádvoří zámku od 17.45 hodin. Pro nejlepší závodníky v jednotlivých
kategoriích jsme připravilidrobné věcné ceny. Vítězové kategorií D12, D14, H12 a
H14 obdrží poháry, první tři v těchto kategoriích (a také v kategorii D10 a H10)
obdrží medaile.

Předpis

Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB.

Dušan Vystavěl
Jiří Otrusina, R1
Ondřej a Dušan Vystavělovi

Poděkování
vlastníkům zámku Boskovice
městu Boskovice
oddílu KOB KON za zapůjčení mapy

