Český svaz orientačních sportů/Oddíl orientačního sportu SK Prostějov

POKYNY K ZÁVODU
„PRVNÍ JARNÍ KUFR 2019“
POZOR ZMĚNA ČASU V NOCI ZE SOBOTY NA NEDĚLI!
Datum konání

sobota 30. března 2019 – závod na krátké trati
neděle 31. března 2019 – závod ve spritu

Centrum závodů

sobota 30. 3. – Lhota pod Kosířem, areál minipivovaru Kosíř
neděle 31. 3. – Čechy pod Kosířem, multifunkční hala

Prezentace

sobota 30. 3. v centru závodů – 9:00 – 10:30 hodin
neděle 31. 3. v centru závodů – 8:30 – 9:30 hodin

Způsob označování závodních průkazů: Sportident - kontaktní ražení (tj. klasické).
Bezkontaktní ražení není použito z toho důvodu, že pro hlavní kategorie
(D,H 12 a 14) se jedná o kvalifikační závody na LODM v Libereckém
kraji, kde se bude razit kontaktně i ve sprinových závodech.
Vyčítání čipů

v centrech závodů

Parkování

sobota – Lhota pod Kosířem – areál družstva – dbejte pokynů
pořadatelů.
neděle – Čechy pod Kosířem – obecní parkoviště u zámku
DODRŽUJTE DOPRAVNÍ PŘEDPISY a nestavějte auta před vjezdy.
PARKOVÁNÍ BUDE PO OBA DNY ZPOPLATNĚNO SAZBOU 20,- Kč/den.
Tento poplatek bude vybírán po příjezdu na parkoviště.

Občerstvení

v cíli voda. Na obou shromaždištích bude zajištěn prodej obvyklého
sortimentu.

Zdravotní služba

bude zajištěna v centru závodu

Vzdálenosti

sobota: parkoviště - shromaždiště 200 m
shromaždiště – start
do 800 m
cíl - shromaždiště
cíl v blízkosti startu – možnost odložení věcí
neděle: parkoviště – shromaždiště 200 m
shromaždiště – start
100 m
cíl – shromaždiště
200 m

Start

sobota - intervalový dle startovní listiny od 11:00 hod.
V kategorii HDR a P volný start na startovní krabičku (čas přidělí
startér) v čase od 00 do 80.
neděle - intervalový dle startovní listiny od 10:00 hod.
V kategorii HDR a P volný start na startovní krabičku (čas přidělí
startér) v čase od 00 do 60.

Startovní čísla

závodníci kategorií D12, D14, H12 a H14 poběží se startovními čísly,
které musí mít připevněny na hrudi. Startovní čísla jednotlivých
závodníků budou uvedeny ve startovní listině. Výdej startovních čísel
po oba dva dny na předstartu, po doběhu do cíle se startovní čísla
odevzdávají.

Mapy

sobota Tři sády, 1:10 000, ekv. 5 m. Mapoval (2018) Zdeněk Rajnošek,
Zdeněk Janů, stav únor 2018, tisk Properus Olomouc
Formát mapy – všechny kategorie – A4, tisk na Pretex (vodovzdorná
úprava)
neděle Dračí jeskyně, 1:4000, ekv. 2,5 m. Mapoval (2018) Zdeněk
Rajnošek, Zdeněk Janů, stav únor 2018, tisk Properus Olomouc
Formát mapy – všechny kategorie – A4, tisk na Pretex (vodovzdorná
úprava)
MAPY SE V CÍLI OBOU ZÁVODU BUDOU VYBÍRAT DO ČASU STARTU
POSLEDNÍHO ZÁVODNÍKA!

Popisy kontrol

Piktogramy budou k dispozici v centru závodů formou samoobsluhy

Terén

sobota - mírně kopcovitý – smíšený les, velká hustota komunikací
pravidelného tvaru. Porostově velmi pestrý, místy skalky a kameny.
Místy zvýšený výskyt ostružin a dalšího nepříjemného podrostu.
Nejhorším místům se však tratě vyhýbají.
neděle – převážně zámecký park, zbytek vesnická zástavba a smíšený
les. Mírně kopcovitý.

Případné protesty

pouze písemnou formou, doložené vkladem 200 Kč hlavnímu
rozhodčímu v termínu dle čl. 26.1. Pravidel OB osobně, nebo dle čl.
26.2. poštou na adresu: OOS SK Prostějov, Sportovní 3924/1 , 796 01
Prostějov.

Jury závodu

bude určena na místě

Vyhlášení výsledků

Předpokládané vyhlášení výsledků v cca 14:30 (sobota) resp. 12:00
(neděle). Vyhlášeni budou 3 nejlepší závodníci žákovských a
dorosteneckých kategorií a vítězové všech ostatních kategorií kromě
HDR (zde dostanou odměnu všichni při hromadném vyhlášení) a P

(tato kategorie nebude vyhlášena). Před vyhlášení vlastního závodu
bude provedeno vyhlášení seriálu Zimní ligy Hanácké
oblasti/Olomouckého kraje za sezónu 2018/2019.
Upozornění

1) Všichni účastnící závodí na vlastní nebezpečí.
2) Závod se uskuteční s laskavým svolením vlastníka lesa – Lesů ČR.
Zdůrazňujeme dodržování zvýšené opatrnosti v souvislosti s lesním
pracemi a možností pohybu strojů a odvozních souprav na lesních
cestách. Účastníci závodu jsou povinni řídit se pokyny osob, které
zajišťují nebo provádí lesnické činnosti. Účastníci závodu se nesmí
přibližovat na vzdálenost menší než 50 m od místa těžby nebo jiné
mechanizované činnosti, nesmí se přiblížit na méně než 20 m
k probíhající nakládce dřeva na nákladní automobily, nesmí sedat
nebo lézt na skládky dříví a podobně.
Závody se uskuteční za podpory státního podniku Lesy ČR, Obce
Drahanovice, Obce Čechy pod Kosířem, ZD Haná Senice n.H., zámku
Čechy pod Kosířem, Statutárního města Prostějov, Olomouckého kraje
a firem Geodetika Prostějov a Elis Přerov

Petr Hynek, Jiří Otrusina
hlavní rozhodčí

Dušan Vystavěl
ředitel závodu

Startovky, průběžné i konečné výsledky
naleznete ve vašem chytrém mobilu
v aplikaci „LO – Live resultat Orientering“
Najdete ji pod tímto názvem na Google Play, nebo
použijte tento QR-kód

