POKYNY
2. závodu jarního krajského žebříčku MS kraje – sprint
1. etapu Euroregionalnej Ligi BnO
a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců
Pořádající orgán:

Moravskoslezský krajský svaz orientačního běhu

Pořadatel:

free.lepus.cz, Městský svaz orientačního běhu Ostrava
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Ostrava

Datum:

neděle 28. března 2010

Centrum závodu:

Ostrava-Zábřeh, sportovní areál Volgogradská

Prezentace:

od 9,15 v místě shromaždiště
dohlášky a změny do 10,15

Parkování:

veřejné parkoviště u sportovního areálu Volgogradská a okolí, jedná se
o neplacená parkoviště. Dodržujte pravidla silničního provozu.

Start 00:

v 11.00 hodin, výdej map na startu, trojúhelník na mapě na mapovém
startu, kategorie HDR startuje dle vlastního uvážení do 12:00 hodin po
domluvě se startérem a oražení startovací krabičky

Platby:

DH10, DH12, DH14, HDR, P, DH55, DH 65 …. 20,- Kč
DH16, 18, 21, 35, 45 …………………………… 50,- Kč
zapůjčení čipu 40,- Kč – v omezeném množství, ztráta čipu 750,-Kč
platba u prezentace
za přihlášené při prezentaci dvojnásobné startovné, do počtu vakantů
dvojnásobné startovné neplatí HDR a P

Kategorie:

DH10N, DH10C, DH12C, DH14C, DH16C, DH18C, DH21C, DH35C,
DH45C, DH55C, H65C, HDR, P
Liniové tratě (DH10N, HDR) nejsou fáborkovány.
Předpokládané časy vítězů dle SŘ MSKSOB.

Vzdálenosti:

parkoviště – shromaždiště do 300 m
shromaždiště – start 100 m po modrobílých fáborcích
cíl - shromaždiště 0 m

Mapa:

Výškovické tůně - sever
1:4000, E = 2 m, stav březen 2010, ISSOM2007, formát A4 v obalu
mapovali M.Besta a B.Navrátil

Terén:

rovinaté panelové sídliště, zalesněný členitý svah a louky se slepými
rameny řeky Odry

Ražení:

elektronické SI, v případě poruchy SI krabičky použijte políčka R na
mapě pro náhradní mechanické ražení. V takovém případě je nutné
mapu po doběhu odevzdat vedoucímu cíle ke kontrole.

Upozornění:

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Závod probíhá za plného
silničního provozu, dbejte o svou bezpečnost zejména při přebíhání
jednosměrné ulice Volgogradská. Základní lékařská pomoc bude
poskytnuta v cíli závodu. Další lékařské ošetření se provádí na účet
zdravotní pojišťovny. Za uložené věci pořadatelé neručí.

Popisy kontrol:

budou k dispozici na shromaždišti závodu ve formě piktogramů

Zakázané prostory: veškerý prostor mimo shromaždiště je prostorem závodu, přísný zákaz
vstupu na fotbalovou plochu.
Porušení klíče ISSOM2007 (zejména překonávání nepřekonatelných
plotů a vodních ploch) bude trestáno diskvalifikací závodníka.
Cíl:

závodník razí na cílové čáře, poté je povinen vyčíst si čip

Časový limit:

45 min pro všechny kategorie

Výdej map:

po startu posledního závodníka v cca 12,45 hodin

Vyhlášení výsledků: v cca 13,30 hodin
Protesty:

s poplatkem 100 Kč hlavnímu rozhodčímu

Občerstvení:

bufet v šatně

WC:

v budově SAREZA v blízkosti šaten

Převlékání:

doporučujeme oddílové stany – stavění na vyhrazeném místě pouze na
trávě v blízkosti doběhového koridoru

Mytí:

v budově SAREZA v blízkosti šaten

JURY:

Tomáš Sochor, Lucie Klečková, Mária Kovaříková

Pořadatelé:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Martin Langer
Josef Zajíc
Michal Besta

PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU NA FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ A DO
PROSTORU HOROLEZECKÉ STĚNY

