SOKOL ŽAMBERK Oddíl orientačního běhu
1.kolo Východočeského poháru
POKYNY
Datum:

Sobota 22.března 2003

Pořadatel:

Východočeská oblast ČSOB

Technické provedení: Sokol Žamberk, oddíl OB (ZAM)
Centrum:

Dlouhoňovice u Žamberka – sportovní areál

Presentace:

v centru od 8:30 do 9:00 hodin

Shromaždiště:

sportovní areál, možnost převléknutí v tělocvičně - vstup v čisté obuvi, prosíme o
zachování čistoty, (nevyužívejte jako šatnu sál restaurace)

Mapa:

Kozinec, 1:10 000, E=5m, stav podzim 2002
Mapy nejsou upraveny vodovzdorně

Terén:

kopcovitý terén, průběžný

Vzdálenosti:

parkoviště - centrum
centrum - start
centrum - cíl

Start:

0:00 = 9:30 hodin

Cíl:

600 m po červených fáborkách, závodník ukončí závod oražením cílové kontroly a
poté načtením svého SI čipu v prostoru shromaždiště u prezentace!!!(bude
značeno)

Časový limit:

120 minut

Popisy kontrol:

v centru, formou samoobsluhy

Parkování:

dle pokynů pořadatele, vybírání parkovného BUS 100,-Kč, OA 10,-Kč

WC:

v centru, v restauraci, v tělocvičně a v šatnách u hokejového hřiště,
na startu WC není !!!

Mytí:

v tělocvičně, v šatnách u hokejového hřiště, v restauraci

Občerstvení:

v cíli: čaj
v centru: v restauraci a v prostoru prezentace

Vyhlášení vítězů:

v centru závodu, ve 13:00 hod – první tři závodníci v žákovských kategoriích

Předpis:

závodí se podle platných Pravidel pro OB a SŘ pro VČO

Funkcionáři závodu: ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavba tratí:

100 m
1000 m,převýšení 70 m - modrobílé fáborky
600 m – červené fáborky

!!!!Odevzdávání map: do 11:30 hodin

Tobiška Václav
Jakubec Jaroslav
Bříza Daniel, Jaromír Bílek

Upozornění:
1) Závod probíhá v prostorách soukromých pozemků – buďte ohleduplní, neběhejte přes čerstvě osázené
paseky s mladými stromky(porušení zákazu se trestá diskvalifikací).Zákaz vstupu do oplocenek.
2) V lese jsou zbytky sněhu a ledové plotny.Přizpůsobte rychlost a zvyšte opatrnost.
3) Závod se koná v době vrhu selat divočáků. V případě setkání s mláďaty se okamžitě vyhněte!(nechytat)
4) Kontrola č.173 byla na žádost Mysliveckého sdružení přemístěna.Oprava v mapách D35C.

Pořadatelé prosí o udržování maximálního pořádku v místě závodu
a přejí správný směr, rychlé nohy a správné ražení.

