Český svaz orientačních sportů

POKYNY
8.kolo soutěží Východočeské oblasti v OB – oblastní mistrovství a
veteraniáda na klasické trati
Pořadatel:

Orientační klub OK Jilemnice (JIL)

Datum:

Sobota 28. května 2011

Centrum závodu:

Areál Koupaliště & Kempu Pecka – jižní část s koupalištěm

Parkování:

Auta na louce vedle shromaždiště dle pokynů pořadatelů. Nájezd
vhodný pouze ve směru od Pecky (parkovné 20 Kč). Autobusy na
zpevněné ploše před vjezdem do kempu (zdarma).

Prezentace:

V centru závodu od 8:45 do 9:30.

Mapa:

Kazabrud 1:10000, E=5 m, stav 07/2010,mapový klíč ISOM2000
Revize: Martina Kynčlová, Michal Tihon, jaro 2011
hlavní kartograf: Josef Doležal
tisk: Reklamy Jilemnice
rozměr mapy formát A4, mapa není vodovzdorně upravena, mapníky
na startu

Terén:

Podhorský kopcovitý, hluboká údolí, podkrkonošský terén s
proměnlivou průběžností, smíšený a jehličnatý les. V lese probíhá
těžba, v některých prostorech může být tímto ztížená průběžnost.

Závodní prostor:

Veškeré lesní porosty v okolí shromaždiště a cestou na start nebo
z cíle jsou závodním prostorem.

Kategorie:

Podle rozpisu závodu.
Oblastní mistrovství je vypsáno pro kategorie D/H 12C, 14C, 16C, 18C,
20C, 21A a veteraniáda pro D/H 35C, 40C, 45C, 50C, 55C, 60C a 65C

Vzdálenosti:

shromaždiště - parkoviště autobusů
shromaždiště – parkoviště aut
shromaždiště – start
shromaždiště – cíl

Start:

000 = 10:00
Intervalový, výdej map po startu, povinný úsek na mapový start 80 m.
Pro kategorie HDR a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod
na start libovolný do startovního času 100.

Popisy kontrol:

Pro každou kategorii k dispozici na shromaždišti.

Systém ražení:

Elektronický systém ražení SPORTident.
V případě poruchy elektronického ražení závodníci razí do určených
políček na mapě. Kontrola ražení v mapě v cíli.

200 m,
50 – 200 m,
800 m / 50 m převýšení
600 m

Předpokládané časy: Podle platného SŘ pro soutěže Východočeské oblasti v OB.
Časový limit:

150 minut pro všechny kategorie.

Cíl:

Uzavření cíle ve 14:45.

Výdej map:

Po oddílech na shromaždišti po 12:15

Vyhlášení vítězů:

Ve 14:00 na shromaždišti. Vyhlášeni budou první tři v mistrovských
kategoriích a veteraniády, v ostatních kategoriích pouze vítězové mimo
HDR. Pro vítěze jsou připraveny ceny od Knihkupectví U Malých,
Kazboše, Pearl Bohemica a lampiónové koláče.

Výsledky:

Průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti.
Konečné oficiální výsledky i s mezičasy a protokol budou zveřejněny na
stránce závodu: http://vco2011.ok-jilemnice.cz/
Zúčastněným oddílům budou zaslány pouze výsledky a protokol
v elektronické podobě na e-mailové adresy uvedené v adresáři ČSOS.

Občerstvení:

Na trati zajištěna voda, v cíli voda se šťávou.
Občerstvení v areálu je zajištěno jeho pronajímatelem.

Šatny:

Vlastní stany na louce shromaždiště.

WC:

Pouze pevné toalety v areálu kempu. Na startu nejsou.

Mytí:

Studené sprchy na shromaždišti. Do koupaliště vstupujte až po
odbahnění pro osvěžení, nikoli pro mytí.

První pomoc:

Lékař na shromaždišti u vyčítání čipů

Protesty:

U hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč, při oprávněném protestu
bude vklad vrácen.

Jury:

Složení jury bude vyvěšeno v centru závodu.

Funkcionáři závodu:

Předpis:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavba tratí:

David Hlaváč, R2
Aleš Malý, R2
Martina Kynčlová, R3

Soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního řádu
Východočeské oblasti v OB.

Zakázané prostory: Prostor kolem centra závodu mimo cesty na start před vlastním
závodem. Zákaz vstupu do oplocenek (mapová značka č. 522, vysoký
plot – značka č. 524) a na soukromé pozemky (mapová značka č. 527)
Upozornění:

Žádáme všechny účastníky závodu o důsledné udržování pořádku
v celém prostoru centra.
Účastníci závodu závodí na vlastní nebezpečí.

Pořadatelé přejí všem závodníkům správný směr a pěkný sportovní zážitek!
www.ok-jilemnice.cz

