Český svaz orientačních sportů - Jihomoravská oblast

POKYNY
závodu Jihomoravské ligy na klasické trati – 5. kolo,
závodu systému Ranking s koeficientem 1.00 a veřejného závodu
Brno, Líšeň - Mariánské údolí
Datum:
Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:
Centrum:
Prezentace:

21. května 2016
Jihomoravská oblast sekce OB Českého svazu orientačních sportů
TJ Spartak 1.brněnská - oddíl orientačního běhu
Brno – Líšeň, restaurace Eldorádo, GPS: N 49°12.37798', E 16°43.06585'
V centru závodu od 9:00 do 9:45. Prezentuje se jednotně za celý klub, zástupce oddílu obdrží
doklad o platbě a zaplatí případné nedoplatky. Bez řádného odprezentování klubu nebudou jeho
závodníci připuštěni na start.
Za zapůjčení čipu bude účtován poplatek 10 Kč, za jeho ztrátu nebo nevrácení poplatek 800 Kč.
Kategorie:
D10, D10N, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55,
H10, H10N, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65
veřejný závod: HDR, P (příchozí), RZL (Radost z lesa), D35U, H35U
Kategorie DH35U mají na mapě vynechány cesty a zelenou barvu. Kategorie RZL dostane mapu
na prezentaci, pokyny k trati a popisy mají na mapě.
Parkování:
Parkování přímo v centru závodu na pronajaté louce. Nájezd automobilů na louku z konečné
autobusu č.55. Dodržujte prosím pokyny pořadatelů a neparkujte na jiných místech. Poplatek
40 Kč za osobní automobil.
Vzdálenosti:
Centrum závodu = cíl: 250 m,
centrum závodu = start: 950 m, 40 m převýšení.
Start:
00 = 10:30 hodin. Cesta na start bude značena modrobílými fáborky. Kategorie HDR a P startuji
v libovolném startovním čase mezi časem 5 a 70.
Terén:
Kopcovitý převážně listnatý krasový les, ve svazích skalky. Místy velmi zelený zarostlý les, četné
jsou pasáže lesa s trávou. V severní části místy smrkový čistý les.
Mapa:
Říčky 2016, 1 : 15 000, E=5m, mapový klíč ISSOM, stav květen 2016,
rozměr A4, voděodolná úprava – PRETEX pro kategorie DH16-DH35, ostatní 1:10000, mapovali:
Radim Kheil, Petr Matula, Matěj Píro, Petr Přikryl a Jan Zháňal. V severní části revize 2015, občas
se mohou vyskytnout nové myslivecké objekty nebo nové oplocenky.
Systém ražení:
Elektronický systém Sportident – jeden SI čip může být v tomto závodě použit jen jednou. Ve
startovním koridoru je každý závodník povinen vynulovat a zkontrolovat svůj čip. V případě
poruchy SI jednotky použije závodník opravná políčka na mapě a upozorní na to v cíli. Po
průchodu cílem, kde orazí cílovou kontrolu, je každý povinen neprodleně vyčíst čip. To platí i pro
ty, kteří závod nedokončili. Vyčítání čipů bude v centru závodu. SI čip možno zapůjčit na
prezentaci – 10,- Kč za čip a závod.
Popisy kontrol:
Piktogramy formou samoobsluhy v centru.
Zakázaný prostor: Veškerý les na sever od centra.
Časy vítězů:
Dle platného Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské oblasti ČSOS .
Uzávěrka cíle:
13:30 hod.
Výdej map:
V cíli se neodebírají. Dbejte prosím na dodržení regulérnosti závodu a pravidla „fair play“ !
Vyhlášení vítězů:
Cca ve 13:00 hod. v centru závodu. Vyhlášeni budou první tři v kategoriích žactva.
Složení jury:
Pavel Ptáček (BBM), Ondřej Toman (LBM), Zdeněk Mazal (VBM)
WC:
V centru závodu, prosím udržujte čistotu.
Mytí:
V centru lavory nebo v místním čistém krasovém potoce.
Občerstvení v cíli: Po doběhu závodníků do cíle bude podávána v centru voda a šťáva.
Občerstvení na trati: Voda v pet lahvích na kontrole č. 37 pro H21C a H35, prosíme ohleduplnost a zavírat lahve.
Občerstvení:
Občerstvení a restaurace v areálu Eldorádo.

Výsledky:
Předpis:
Informace:
Protesty:
Funkcionáři:
Upozornění:

Zelený závod:

Budou průběžně vyvěšovány v centru závodu.
Celkové výsledky budou zveřejněny na www.orientak.cz a oris.orientacnisporty.cz
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS a
Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti sekce OB ČSOS pro rok 2016.
www.orientak.cz
Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč. Případné protesty proti oficiálním
výsledkům lze zasílat po ukončení závodů na adresu: Radim Kheil, Novodvorská 2, Brno 64100.
Ředitel závodu: Libor Robotka (L3)
Hlavní rozhodčí: Radim Kheil (R3)
Stavitel tratí:
Radim Kheil (R3)
Závodí se za plného silničního provozu. Na asfaltové spojce do Horákova (cesta z cíle) může být i
přes zákaz vjezdu provoz. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen se mimo jiné
řídit pravidly silničního provozu.
V prostoru závodu se vyskytuje tradičně větší množství klíšťat. Dbejte na ochranu před nimi,
utéct se před nimi moc nedá.
Stejně tak, jak to vypadá v lese, tak to bude vypadat na shromaždišti. Pokyny, parametry tratí
a startovky najdete pouze na webu nebo nástěnce v centru. Šetříme naše moravské lesy!

Libor Robotka
ředitel závodu

Radim Kheil
hlavní rozhodčí

