POKYNY
14. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu
16. závod Ligy Vysočiny
Datum:

Sobota 25. října 2014

Poř. orgán:

Jihomoravská oblast ČSOS

Poř. subjekt: Vysokoškolský sportovní klub MENDELU v Brně, o.s, oddíl orientačního běhu
Typ závodu: Denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol
Centrum:
Zařazení
do soutěží:

Obec Veverské Knínice – sokolovna. Souřadnice 49.2363,16.4049
14. závod Jihomoravské ligy, 16. závod Ligy Vysočiny, závod systému Ranking
(koeficient 1,00), veřejný závod

Prezentace: v centru závodu od 8:45 do 9:45
Start:

00 = 10:30
Startuje se intervalově dle startovní listiny s výjimkou kategorií HDR a P, které
mohou startovat v libovolném čase od 10 do 60 v samostatném koridoru, jejich
čas je měřen od oražení krabičky START na startovní čáře.

Mapa:

„Bílý potok“ stav jaro 2010, částečná revize (nové paseky a oplocenky na
postupech) 2014, M 1:10000, E=5m, hlavní kartograf Evžen Cigoš, mapový klíč
ISOM 2000, mapa bude vodovzdorně upravena.
Mapy se v cíli nevybírají, dodržujte prosím fair play.

Terén:

Typický středoevropský, středně členitý, hustá síť komunikací, terénní i porostové
detaily

Prostor
závodu:

Délky tratí:
Povinné
úseky:

Veškerý les znázorněný na mapě Bílý potok. Zákaz vstupu na čerstvě osázené
paseky a přelézání plotů.
Dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti

Označené červenými fáborky:
1. startovní čára – začátek orientace
2. poslední (sběrná) kontrola – cíl

Popisy kontrol: K dispozici v centru závodu
Systém
ražení:

Elektronický systém Sportident – jeden čip nesmí být v jednom závodě použít
dvakrát.
V případě poruchy kontrolní jednotky je nutné orazit vyznačené políčko v pravém
dolním rohu mapy (R1, R2, R3) kleštěmi umístěným na stojanu kontroly.

Nulování a
vyčítání čipů: Každý čip musí být ve startovních koridorech vynulován (CLEAR) a zkontrolován
(CHECK).
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Po absolvování závodu je každý závodník povinen data z čipu nechat vyčíst
(READ) v centru závodu na vyznačeném místě. Totéž platí i pro ty, kteří závod
nedokončí.
Časový limit: 120 minut pro všechny kategorie
Uzavření cíle: Cíl se uzavírá po doběhnutí posledního závodníka nebo 120 minut po
vystartování posledního závodníka
Vzdálenosti: Centrum – start 1300 m, převýšení 70 m, modrobílé fáborky
Cíl – centrum 1100 m, červenobílé fáborky se napojí na modrobílé
Parkoviště auta – centrum 50 - 500 m
Parkování:

V obci - bude organizováno pořadatelem, bez poplatku.
Autobusy na točně před sokolovnou, auta na komunikacích v obci.
Dbejte prosím pokynů pořadatelů, neparkujte před vjezdy a na soukromých
pozemcích – riziko odtažení vozidla.

Občerstvení: V centru závodu bude zajištěn prodej se základním sortimentem - čaj, káva,
balená voda, buchty. Od 11 hod otevřena restaurace U Zlatého lva – 100 m od
sokolovny. V cíli voda se sirupem.
Převlékání:

Možnost v sále sokolovny

WC:

Omezený počet v sokolovně. Na startu WC není.

Mytí:

umyvadla na WC

Informace:

Na stránkách závodu – http://oblz2014.vsk-mendelu.cz/
Vladimír Dokoupil mobil: 776273270, e-mail: dokoupil.v@seznam.cz

Jury:

Složení Jury bude zveřejněno v centru závodu

Funkcionáři: Ředitel:
Rozhodčí:
Stavitel tratí:

Vladimír Dokoupil R3
Zdeněk Mazal R1
Aleš Chmelík R3

Výsledky:

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu. Předběžné i konečné
celkové výsledky budou zveřejněny také na webových stránkách závodu a v
systému ORIS.

Protesty:

Písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti. Případné
protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího:
Zdeněk Mazal, Herčíkova 4, 612 00 Brno

Vyhlášení
výsledků:

Cca ve 13:30 pouze žákovské kategorie a H21C, D21C. První tři v uvedených
kategoriích obdrží diplom a drobnou cenu.

Upozornění: Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese
zodpovědnost za případné škody způsobené účastníky. První pomoc pouze
ihned po doběhu v centru.
Předpis:

závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti a
Prováděcích předpisů soutěží Jihomoravské oblasti pro rok 2014.
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