POKYNY PRO ZÁVODNÍKY
Rybná nad Zdobnicí
26.06.2010
10.kolo Východočeského poháru

Pořadatel :
Techn.provedení :
Datum :
Shromaždiště :
Mapa :

Východočeská oblast ČSOB
oddíl orientačního běhu Vamberk
sobota 26.červen 2010
fotbalové hřiště v Rybné nad Zdobnicí
Rybná, 1:10 000, E=5m, stav jaro 2009 – revize (díky velké těžbě)
mapníky na startu (neodhazujte je po lese !!!)
Vzdálenost :
shromaždiště – start
900 m
cíl- shromaždiště
80 m
Parkování :
parkování aut a busů v areálu ZD (cca 200m od shromaždiště)
zákaz parkování ve vesnici (poškození dobrého jména OB !!!)
bude vybíráno parkovné auto 20,- Kč, bus 50,- Kč
Prezentace :
na shromaždišti od 8.45 – 9.30 hod
Start :
00 = 10.00 hod., intervalový (modrobílé fábory)
Terén :
kopcovitý !, se střední sítí komunikací (je zde vše po čem toužíte)
Časový limit :
150 minut
Druh závodu :
klasická trať
Kategorie HDR a P: pro kategorii HDR a P je určen vlastní koridor, start dle pokynů
pořadatele na startu, start od 10.00 do 11.30 hod.
Tratě :
závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu VČO
Zákaz vstupu do čerstvě osázených kultur !!!
Zákaz vstupu na soukromé pozemky !!!
Občerstvení :
pití po doběhu bude připraveno u shromaždiště
na shromaždišti prodej uzenin a nápojů
u prezentace prodej tradičních vamberských buchet od našich buchet
WC:
na shromaždišti TOI TOI
Počasí :
oddílová předpověď je jasná – teplota 22-25°C (jasno až polojasno)
Mytí :
u shromaždiště (lavory – klasika)
Výsledky :
budou průběžně vyvěšovány u shromaždiště
Vyhlašování :
po skončení závodu cca 13.30 hod. žák.kategorie
zákaz používání vuvuzel při vyhlašování !
Upozornění :
v blízkosti sběrky žije muž zvaný Tarzan, neprovokujte ho, díky !!!
Protesty :
písemně s vkladem 200,- Kč, hlavnímu rozhodčímu
Výdej map :
mapy se budou vydávat po skončení závodu
Funkcionáři :
ředitel závodu :
Karel Rykala
hlavní rozhodčí:
Jana Smutná
stavba tratí :
Thomas Petras
Poznámka :
postřeh ze čtvrtečního probíhán - začátek je drsnější do kopce, pak
následuje rovinatější pasáž kolem plitvických jezer a seběh do cíle….
Akce :
celoroční akce pro členy OB www.restaurace-secesse.ic.cz

