Český svaz orientačního běhu - Hanácká oblast / Olomoucký kraj

Finále Zimní ligy Hanácké oblasti 2011/2012
PŘEDJARNÍ POHÁR (4.ročník)
ROZPIS
Datum konání:

Sobota a neděle 10.- 11.3.2012

Zařazení do soutěží: Finálové závody Zimní ligy Hanácké oblasti 2011/2012
Typ závodu :

Sobota 10.3.

klasický závod s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem

Neděle 11.3.

závod s volným pořadím kontrol a s handicapovým startem na základě
výsledku sobotního závodu

Pořadatelé :

Sportovní klub Prostějov (JPV) a SPORTCENTRUM – DDM, Prostějov

Centrum:

Sobota 10. 3. BRODEK u Přerova – školní jídelna
V centru závodu bude umístěno :
- prezentace
- vyčítání čipů (každý závodník je povinen nechat si vyčíst čip, i když závod nedokončí)
- občerstvení po závodě (čaj)
- převlékání, záchody
vyhlášení výsledků (před budovou) předpoklad ve 12.00 hodin
Neděle 11.3. KOKORY – základní škola
V centru závodu bude umístěno :
- prezentace, výdej startovních čísel (prvních 5 v každé kategorii)
- vyčítání čipů (každý závodník je povinen nechat si vyčíst čip, i když závod nedokončí)
- občerstvení (čaj)
- převlékání
- vyhlášení výsledků – bude probíhat postupně, po blocích - předpoklad od 11.00 hodin,
vyhlašováno bude pořadí součtu obou dní (tj. takové v jakém závodníci doběhnou do cíle).
Vyhlášení celkového pořadí Zimní ligy 2011/2012 proběhne na Prvním kufru v Malém
Hradisku dne 24.3.2012.

Kategorie a tratě : D 10, 14, 18, 21, 35, 50
H 10, 14, 18, 21, 35, 50
HDR (rodiče a děti – klasická , nefáborkovaná trať)
P2 (trať pro příchozí – délka cca 2 km). Trať bude jednoduchá – zúčastnit se bude moci i
nejširší veřejnost.
Start 000:

sobota – 10.00 hodin !!!
neděle – 10.00 hodin !!!

Přihlášky :

do pátku 2.3.2012 (datum obdržení) nejlépe v přihláškovém systému Hanácké oblasti
www.obhana.cz/prihlasky.asp nebo e-mailem na adresu: jan.vlach@seznam.cz
Výjimečně je možno zaslat přihlášku faxem na číslo 582 330 238, nebo písemně na adresu : SK
Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov
Je možno se přihlásit i samostatně na jednotlivý závod.

Vklady:

v řádném termínu
v sobotu nebo v neděli na místě
Případné zapůjčení SI karty

20,- Kč/1 závodník/1závod
30,- Kč/1 závodník/1 závod
10,- Kč/1 závodník

Způsob úhrady: v hotovosti přímo na prezentaci (preferujeme zaplacení nedělního závodu již v sobotu).
Informace:

www.ob.skprostejov.cz, www.obhana.cz
Dušan Vystavěl – mobil 602 730 417

Prezentace:

po oba dva dny - od 8.50 do 9.50 hodin v centru závodů.

Mapa:

Brodek 2012, 1:5000, základní interval vrstevnic = 2,5 m, revize II/2012, formát A4, laserový
tisk. Mapoval – Josef Marduk
Kokory , 1:5000, základní interval vrstevnic = 2,5 m, revize II/2012, formát A4, laserový tisk
Mapoval – Josef Marduk
Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Popisy:

piktogramy budou k dispozici na shromaždišti

Ražení:

elektronické – SportIdent (jedna SI karta může být použita v jednom závodě i vícekrát).
Neregistrovaným zájemcům kartu zapůjčíme za poplatek 10,- Kč/1 závodník.

Vzdálenosti:

Sobota centrum – šatny : 0 m
centrum – start : cca 100 m
centrum – cíl : cca 50 m

Parkování:

Po oba dva dny - dle pokynů pořadatelů v obcích – zdarma

Doprava :

Pořadatel nezajišťuje.

Ubytování :

Na požádání pořadatel zajistí nouzové přespání (ve vlastním spacím pytli a na karimatce) ve
škole v Brodku u Přerova za poplatek 50,- Kč. Požadavky na nocleh nahlaste, prosím, zároveň
s přihláškou.

Hlavní funkcionáři : ředitel závodu :
stavba tratí :

Neděle centrum – šatny : 0 m
centrum – start : cca 200 m
centrum – cíl : cca 50 m

Dušan Vystavěl
sobota – Ondřej Vystavěl
neděle – Petr Hynek

Občerstvení:

Sobota :
a, po doběhu v centru závodu – čaj (zdarma)
b, drobné občerstvení bude možno zakoupit v centru závodu (párek, káva, pivo, limo, …) +
možnost objednání oběda za poplatek 50,- Kč – nutno předem objednat (nejpozději do pátku
2.3.2010) pomocí přihláškového systému
Neděle :
a, po doběhu v centru závodu – čaj (zdarma)
b, drobné občerstvení bude možno zakoupit v centru závodu (párek, káva, pivo, limo, …)

Ceny :

První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a drobnou cenu.

Vložený trénink :Během sobotního odpoledne bude možno absolvovat i vložený mapový trénink. Mapa Hrubý
les, 1:6000. Shromaždiště a cíl : Brodek u Přerova, základní škola, start : začátek lesa u
silnice II/150 směr Dub nad Moravou. Doprava na start bude zajištěna pořadatelem. Bližší
informace budou zveřejněny na www.ob.skprostejov.cz.
Upozornění :

1. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
2. Závody probíhají za plného provozu – každý závodník je povinen dbát osobní bezpečnosti
3. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodů. Následující
lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

