Český svaz orientačních sportů - Hanácká oblast / Olomoucký kraj

Finále Zimní ligy Hanácké oblasti 2011/2012
PŘEDJARNÍ POHÁR
POKYNY
Start 000:

sobota - 10.00 hodin
neděle – 10.00 hodin

Mapa:

sobota
základní : Brodek u Přerova, 1:5000, základní interval vrstevnic = 2,5
m, stav II/2012, formát mapy A4
+ pro kategorie, které mají výměnu mapy : Brodek, 1 : 2000,
základní interval vrstevnic = 2,5 m, stav II/2012, formát mapy A4
neděle – Kokory, 1:5000, základní interval vrstevnic = 2,5 m, stav
II/2009, formát mapy A4
Mapy BUDOU vodovzdorně upraveny.
Mapy se v cíli neodevzdávají ! Dodržujte zásady FAIR – PLAY !

Popisy:

sobota - piktogramy budou k dispozici na shromaždišti
neděle – piktogramy pouze na mapách

Tratě:

Kategorie D50 byla pro nízký zájem sloučeny s kategorií D35 !
sobota – klasický závod s pevným pořadím kontrol, intervalový
start (kategorie HDR a P2 startují na startovní krabičku, čas jim
přidělí startér)
D10, H10, HDR – 1,5 km, 9 kontrol
D14, H14, P2 – 2,3 km, 15 kontrol
D18, D35, D50, H50 – 2,7 km, 13 kontrol
D21, H18, H35 – 3,4 km, 18 kontrol – výměna mapy !!!
H21 – 3,7 km, 19 kontrol – výměna mapy !!!
neděle – závod s volným pořadím kontrol as handicapovým
startem na základě výsledku sobotního závodu (kategorie HDR a
P2 startují na startovní krabičku, čas jim přidělí startér)
orientační délky tratí (měřeno vzdušnou čarou při optimální volbě pořadí
kontrol)
* D10, H10, HDR – 1,3 km, 9 kontrol
* D14, H14, P2 – 2,0 km, 14 kontrol
D18, D35, D50, H50 – 2,5 km, 16 kontrol

D21, H18, H35 – 3,5 km, 21 kontrol
H21 – 5,5 km, 27 kontrol
kategorie označené * - tj. žáci a příchozí nebudou za chybějící kontrolu
diskvalifikování, ale bude jim připočtena penalizace 5 minut
Organizace startu v neděli : Závodníci se dostaví do startovního koridoru 3 minuty
před svým startem.
První závodníci jednotlivých kategoriích vyběhnou podle následujícího
schématu :
10.00
D10, H21
10.10
D14, H35, H50
10.20
D18, H10, D21
10.30
D35, H14, H18
Startovní čísla : V nedělním závodě prvních 5 závodníků v každé
kategorii poběží se startovním číslem udávajícím jejich pořadí, tato
startovní čísla si vyzvedněte samoobsluhou na prezentaci.
Ražení:

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

Vzdálenosti: vše je „pětníku“ 
Upozornění :
1. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
2. Závod probíhá za plného provozu – každý závodník je povinen dbát osobní
bezpečnosti
3. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru
závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého
zdravotního pojištění.

Před pěti lety a dvěma měsíci jsme na závodě v Brodku navždy ztratili našeho
kamaráda Ladislava ČERNOHORSKÉHO – VZPOMÍNÁME !

