Pokyny k závodu
15. závod Ligy Vysočiny a 13. závod Jihomoravské ligy
v orientačním běhu
Druh závodu: pěší denní OB na klasické trati.
Pořadatel: SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
Datum: sobota 18. října 2014
Centrum závodů: penzion Solitary, Blatiny.
Prezentace: sobota 18. října 2014 od 8.30 do 9.20 hodin v centru závodů.
Parkování:

na parkovišti u penzionu Solitary, na parkovišti u penzionu Gaudeamus,
případně podél příjezdové komunikace v úseku mezi penzionem Solitary a
zákazem vjezdu. Dodržujte pokyny

Převlékání:

na louce u penzionu Solitary si lze postavit oddílové a klubové stany. Při
nepříznivém počasí bude k dispozici jídelna penzionu. Do jídelny nevstupujte
s běžeckým obutím. Udržujte prosím čistotu a pořádek.

Vzdálenosti: Centrum – start: 200 m, značeno modrobílými fáborky.
Cíl – centrum: 300 m, značeno červenobílými fáborky.
Cesta na start i z cíle je společná. Nejdříve přijdete na start a po 100 m je cíl.
Start 00:

10:00 hod, intervalový, startovní listiny na shromaždišti.
Kategorie P a HDR se mohou dostavit na start kdykoli až do ukončení
startu.
Tyto kategorie mají samostatný koridor a po startu razí startovací kontrolu .

Čas. limit:

150 minut.

Systém ražení: SportIdent.
Každý závodník je povinen provést vynulování a kontrolu SI čipu a je povinen
si nechat odečíst údaje ze SI čipu do počítače (a to i v případě, že nedokončí
závod!!!).
Vyčítání čipů: čip si každý závodník vyčte v centru.
Mapa:

Kozlovina, rozměr A4, měřítko 1 : 10 000, E = 5m, stav 5 - 10/2014,
mapoval Petr Mareček.
Mapa není vodovzdorně upravena.
Mapy se v cíli nebudou odebírat, věříme, že se budete chovat v duchu fair
play.

Terén:

pestrý, vysočinský, zvlněný. Prostě jeden s těch nejhezčích ve Žďárských
vrších.
Zakázaný prostor: les na pravé straně od silnice na Blatiny je již závodním prostorem.
Prosíme vás, aby jste tuto oblast během závodu nenavštěvovali.
Doporučujeme: po závodě doporučujeme navštívit mohutný skalní útvar Dráteníčky.
Vydáte se do kopce po silnici na Blatiny a za lesem narazíte na červenou
turistickou značku, která vás dovede až ke skalám.
Popisy kontrol: popisy ve formě piktogramů budou k dispozici na shromaždišti.
Předpokládaný čas vítěze: dle soutěžního řádu.
Občerstvení: na trati pro většinu kategorií na postupu mezi kontrolami – vyznačeno
fialovým piktogramem (kelímek) bude k dispozici pitná voda.
V cíli čaj. V restauraci penzionu Solitary bude připraven guláš, polévka, párky,
výborné švestkové koláče, pivo, limo, káva apod.
Možnost využít bohaté nabídky restaurace penzionu Gaudeamus další
restaurace v okolí.
WC:

mobilní TOI-TOI a pro návštěvníky v restauraci penzionu Solitary.

Mytí:

lavory za restaurací.

Výsledky:

předběžné výsledky budou vyvěšovány v prostoru centra závodů.
Konečné výsledky budou zveřejněny na webu závodu.

Zdravotní zabezpečení: v cíli závodu. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná
lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu.
Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního
pojištění.
Funkcionáři: Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:

Zdeňka Hrušková
Daniela Nechanická R3
Petr Mareček R2

Jury:

Alena Rosecká
Eva Voborníková
Jaroslav Matras

Protesty:

dle Soutěžního řádu hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč.

Vyhlášení :

Po skončení závodu, předpokládáme asi ve 14.00 hod., vyhlašují se pouze
žákovské kategorie a kat. H21C a D21C. Odměněni budou v cíli rovněž
všichni závodníci HDR.

Hezké zážitky z lesa přejí pořadatelé!!!

