Český svaz orientačních sportů
Oddíl orientačního sportu SK Prostějov

„PRVNÍ KUFR 2018“ - Pokyny k závodu
•

Datum
Sobota 24. března 2018
• Ražení
Elektronické – SPORTIdent.
 Centrum závodů – Protivanov, základní škola (k dispozici budou šatny a tělocvična). Na
přilehlém pozemku bude možno postavit oddílové stany
 Parkování
- bezplatné – v ulicích v okolí školy (Školní, Na Balkáně, U Školky, U Hřiště) –
DODRŽUJTE DOPRAVNÍ PŘEDPISY A NESTAVĚJTE AUTA PŘED VJEZDY !!!
• Občerstvení
Po doběhu bude na shromaždišti k dispozici čaj a voda.
Prodej obvyklého sortimentu (pití i jídlo) bude zajištěn na shromaždišti.
• Vyčítání SI čipů V centru závodů.
• Záchody
WC ve škole
• Předpis
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti na rok 2018.
• Protesty
Případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu.
Poštovní adresa: OOS SK Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov
• Jury bude určena na místě
• Upozornění
Závodníci startují 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.
• Platí zákaz přebíhání osetých polí a vstupu do lesních oplocenek.
• Funkcionáři závodu ředitel závodu Dušan Vystavěl (R1), hlavní rozhodčí Jiří Otrusina
(R1), stavitel tratí Petr Hynek (R3)
•
•
•

•
•

Prezentace
V centru závodu 9:00 – 10:30
Start 00
11:00
Vzdálenosti
Centrum - start - 1750m, bez převýšení ! Cesta na start bude značena modrobílými
fáborky. WC nebude vybudováno, buďte ohleduplní.
Cíl - centrum 1700m – CÍL V BLÍZKOSTI STARTU (možnost odložení věcí)
Časový limit
150 minut pro všechny kategorie
Systém závodu

•

•
•

•

Intervalový start dle startovní listiny.
Kategorie HDR a P start kdykoliv do startu 90.
Mapa
Stříbrná louka – vzpomínka na stříbrné štafetové medaile z AMS 2014
1:15 000, ek. 5m, ISOM 2000 – pro kategorie H18C, H21C, H21D, H35C, D21C, D35C
1:10 000, ek. 5m, ISOM 2000 – pro ostatní kategorie
mapoval Zdeněk Lenhart, Evžen Cigoš (2014), revize (březen 2018) Petr Hynek Formát
A4. Mapy budou vodovzdorně upraveny (v mapníku).
Mapy nebudeme vybírat v cíli, dodržte zásady fair play.
Popisy kontrol
Piktogramy budou k dispozici v centru závodu formou samoobsluhy.
Terén
Mírně zvlněný, smíšený vysočinský les, zajímavé porostové detaily, velké množství
melioračních rýh, ojediněle kameny a skalky.
Vyhlášení výsledků
Předpokládané vyhlášení výsledků v cca 14:30. 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).

Závody se uskuteční za podpory Základní školy Protivanov a obce Protivanov

Správný směr přejí pořadatelé z OOS SK Prostějov!

