Klub orientačního běhu Děčín

Pokyny pro závodníky
Vítáme Vás na 9. závodě žebříčku JO a přejeme Vám hezký sportovní zážitek.

Shromaždiště:
Datum:
Soutěžní kategorie:
Náborové kategorie:

Systém ražení:
Veřejný závod:
Prezentace:

Start:
Časový limit:
Odevzdání map v cíli:
Cíl:
Mapa:

Popisy kontrol:
Terén:
WC, mytí:
Občerstvení:
Parkování:

Vzdálenosti:
Startovní listiny:
Vyvěšování výsledků:
První pomoc:
Vyhlašování výsledků:
Jury závodu:
Hlavní pořadatelé:

Sál restaurace „U Lexů“ v obci Kámen
Neděle 1.6.2008
V souladu se soutěžním řádem JO: H10-H70, D10-D60. Předpokládané časy vítězů
odpovídají SŘ JO pro krátkou trať.
H, D10L - trať značena oranžovými fáborky bez doprovodu rodičů, možnost
zkracování dle orientačních schopností závodníků.
HDR - stejná jako H, D10L, výuková s doprovodem rodičů.
F - fáborková trať pro nejmenší – zdarma, je při cestě na start a z cíle. Pouze pro děti,
které neběží v žádné další kategorii.
SPORTident. V případě poruchy kontroly ražte na kontrole kleštěmi do mapy.
P2 – 2,0 km
P4 - 4,0 km
Od 9:00 do 10:00 na shromaždišti. Připravte si doklady o zaplacení startovného.V sále
u restaurace jsou parkety – zákaz vstupu v obuvi se hřeby – do lesa hřeby povoleny!!!
Přihlášky na místě jen do počtu vakantů v kategorii do 10.00 hod. za
dvojnásobné startovné!
00 = 11:00 intervalový, vzdálen 1000 m od shromaždiště - modrobílé fáborky
90 minut
Mapy budou v průběhu závodu odebírány a budou vydávány po odstartování
posledního závodníka (cca ve 12:30) v cíli.
Bude uzavřen v 15:00, vzdálenost ze shromaždiště 1000m (červené fáborky). Odečet
z čipů bude na shromaždišti.
POPOVIČKY (výřez) – stav jaro 2008 , 1 : 10 000, E=5m, formát 210x148mm, na
startu budou k dispozici mapníky. Zakázaný prostor – sportovní střelnice
NEVSTUPOVAT!
Budou ve formě piktogramů na shromaždišti.
Dobře průběžný, ale i skály, typický pro Labské pískovce.
Na shromaždišti
V cíli voda se sirupem, restaurace.
VÝHRADNĚ PODLE POKYNŮ POŘADETELE, V HORNÍ ČÁSTI OBCE.
AUTOBUSY U HŘBITOVA – BUDE ZNAČENO. DBEJTE ZVÝŠENÉ
OPATRNOSTI PŘI POHYBU PO SILNICI V OBCI.
Shromaždiště – start
1000m
Cíl – shromaždiště
1000m
Oddílové startovky budou vydány na prezentaci. Startovky dle kategorií budou
vyvěšeny na shromaždišti a na startu.
Průběžně na shromaždišti.
V cíli – Mudr. Milan Šafařík osobně.
V cca 14:00, pouze žákovské kategorie.
Bude upřesněna v den konání závodu.
ředitel :
stavitel tratí:
hlavní rozhodčí:

Ivan Stibal
David Nehasil
Petr Vlček

