Český svaz orientačního běhu Východočeská oblast
SK Studenec, oddíl orientačních sportů

POKYNY
Oblastní mistrovství na klasické trati
9.kolo Východočeského poháru

Datum:

sobota 29.května 2010

Centrum závodu:

Ves svaté Kateřiny u Chotěvic

Parkování:

Auta i autobusy na louce před shromaždištěm za poplatek 20 Kč (auta) a 50
Kč (autobusy). Dbejte pokynů pořadatelů. Vzdálenost z parkoviště do centra
300 až 800 m. Platí přísný zákaz vjezdu aut účastníků závodu do centra
závodu. V případě nepříznivých podmínek (podmáčená louka) bude nutné,
aby autobusy parkovaly mimo louku na vhodných plochách v přilehlých obcích
(Chotěvice, Vítězná).

Prezentace:

Do 9:30 v centru závodu.

Popisy:

Každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě.

Start:

00 = 10.00 hodin, vzdálenost na start 800 m po modrobílých fáborkách.

Cíl:

V centru závodu, závodník ukončí závod oražením cílové jednotky.

Systém ražení:

Elektronický systém Sportident. Jeden SI čip smí být v závodě použit pouze
jednou. !!!Důležité upozornění: při závodě nebude možné použít SI čipy
řady 8 a 9!!! Každý závodník je povinen ve startovním koridoru čip vymazat,
provést kontrolu a v cílovém prostoru orazit cílovou jednotku. V případě
poruchy SI jednotky použije závodník mechanické ražení do mapy. Na tuto
skutečnost závodník upozorní ihned po doběhu do cíle pořadatele.Zapůjčení
čipu při prezentaci – 40,- Kč.

Upozornění:

HDR (děti a rodiče), linie s doprovodem rodičů, po proběhnutím cílem si každý
účastník vyzvedne sladkou odměnu. V kategorii H10N a D10N nebudou na
start vpuštěni závodníci s doprovodem. Start HDR a P podle příchodu na start
do času 90.
Areál autokempu je využit na plnou kapacitu. Prosíme závodníky, aby
nevstupovali do ubytovacího areálu (chatiček) a nerušili ubytované v
autokempu. Pohybujte se pouze ve vyhrazených prostorech.
Vzhledem k požadavkům správce lesních pozemků (Lesy ČR) a mysliveckého
sdružení Nemojov – Království jsme přistoupili na omezení prostoru
použitelného pro dnešní závod (květen je obdobím vyvádění mláďat u zvěře).
Prosíme závodníky, aby zbytečně neběhali mimo ideální postupy. Chovejte se
tiše a neplašte zvěř.

Mapa:

Svatá Kateřina 2010, 1:10 000, e = 5 m, stav 2008, revize 2010.
Vodovzdorně upravena (igelitový obal).

Terén:

Kopcovitý, dobře průběžný, místy četné kamenné srázy, skalní útvary a
kameny.

Zakázaný prostor:

Veškeré lesní pozemky v okolí autokempu. Pastvina s velbloudy (fialově
šrafovaná oblast v mapě).

Šatny:

Za dobrého počasí na trávníku mezi bufetem a restaurací. Ve vlastních
stanech pouze na pastvině u horního rybníka (vlevo od příchodu do areálu).

Občerstvení:

Delší tratě mají občerstvovací kontrolu (viz. popisy). V centru občerstvení
zajišťuje provozovatel autokempu. K dispozici je bufet a restaurace.

WC:

Používejte pouze WC pro orientační běžce (7 kusů TOI-TOI). Nepoužívejte
prosím WC v areálu autokempu, a pokud výjimečně ano, v žádném případě
na něj nevstupujte s botami s hřeby (dlažba) !!!

Mytí:

Rybník v areálu autokempu bez použití mýdel a další chemie.

Časový limit:

150 minut pro všechny kategorie

Uzavření cíle:

Ve 14:45 hodin.

Vyhlášení vítězů:

Co nejdříve. První tři v žákovských kategoriích a vítězové všech mistrovských
kategorií.

Výsledky:

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru. Konečné oficiální výsledky i
s mezičasy budou zveřejněny na stránce závodu

Protesty:

S vkladem 200 Kč v hotovosti u hlavního rozhodčího.

Jury:

Bude zveřejněna na shromaždišti.

Zdravotní služba:

V cíli.

Funkcionáři závodu:

Ředitel závodu:

Petr Junek st.

Hlavní rozhodčí:

Ladislav Hrubý, R2

Stavitel tratí:

Petr Junek ml., R1

Předpis:

Soutěží se podle platných Pravidel pro závody OB, Soutěžního řádu soutěží
ČSOS a Východočeské oblasti ČSOS.

Poděkování:

Děkujeme majiteli kempu panu Veleckému za poskytnutí zázemí pro závod.
Pořadatelé děkují panu revírníkovi Lokvencovi, Lesní správě Dvůr Králové
nad Labem, krajskému ředitelství Lesy ČR, s.p. a mysliveckému sdružení
Nemojov – Království za vstřícnost při přípravě závodu.

