POSLEDNÍ KUFR
Pokyny pro závodníky
8. závodu Hanáckého žebříčku podzim
a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců
Pořádající orgán:

ČSOS – Hanácká oblast / Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého
kraje.
Pořádající subjekt:
Oddíl orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov
Klasifikace závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol
a intervalovým startem.
Datum:
sobota 3. listopad 2012
Centrum závodu:
Mostkovice, sál sokolovny u hřiště, GPS 49°28'19.047"N, 17°3'26.291"E.
ZÁKAZ VSTUPU V BĚŽECKÉ OBUVI!!!
Parkování:
V blízkosti centra závodu dle pokynů pořadatelů, zdarma.
Časový program:
9.00 – 10.15
prezentace v centru závodu.
11.00
start 00
14.00
vyhlášení výsledků
Vzdálenosti:
parkoviště – centrum do 500 m
centrum – start
1900 m, převýšení 50 m
centrum – cíl
cíl v centru, uzavření do 14.45 h
Mapa:
Vinohrádky, 1:5000, E = 2,5 m, ISSOM, revize 2012, formát mapy A4.
V mapě nejsou zaznamenány četné, poměrně nové a výrazné bikrosové
stezky a překážky!!! Mapy jsou v mapníku pro všechny kategorie. Mapa
nebude vybírána v cíli, dodržujte zásady fair play!
Systém ražení:
Elektronické, Sportident. Vyčítání čipů v centru závodu, každý závodník je
povinen vyčíst svůj čip ihned po průchodu cílem.
Popisy kontrol:
Piktogramy, vydávány formou samoobsluhy v centru.
Terén:
Střídavě příměstský les, chatová oblast, vesnická zástavba.
Při přebíhání místních komunikací dbejte osobní bezpečnosti!!!
Start:
00 = 11.00 hod, intervalový
Kategorie HDR a P libovolně ve startovních časech 10 – 70.
Časový limit:
90 minut pro všechny kategorie
Občerstvení:
Po doběhu v cíli, bufet v centru s klasickým sortimentem (pivo, limo, kafe,
uzeniny, polévka, guláš, cukrovinky...).
WC, mytí:
v centru závodu, teplé sprchy!
Zdravotní zabezpečení: Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Bezplatná lékařská první pomoc bude poskytnuta po doběhu, následující
lékařskou pomoc si každý závodník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Předběžné výsledky: Budou vyvěšovány v centru
Vyhlášení výsledků: Po skončení závodu vyhlášení s udílením diplomů a cen, dále vyhlášení
Hanáckého žebříčku a soutěže masek.
Protesty:
Písemně, s vkladem 200,- Kč, hlavnímu rozhodčímu.
Jury:
bude nabídnuta těmto závodníkům: Grepl Ladislav (KON), Kristýna Skyvová
(STE), Robert Zdráhal (OOL)
Předpis:
Závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu Hanácké oblasti.
Funkcionáři závodu: Ředitel závodu – Vladimír Soldán
Hlavní rozhodčí – Daniel Vláčil (R2),
Stavitel tratí – Petr Hynek (R3).

Jak se již stalo dobrou tradicí, přivítáme, když se dostavíte na start závodu ve
„společenském“ oděvu (masce) – letos opět vyhodnotíme a odměníme nejlepší!!

Vladimír Soldán
ředitel závodu

Daniel Vláčil
hlavní rozhodčí

