POKYNY PRO ÚČASTNÍKY
1. závodu žebříčku Ještědské oblasti 2011 na krátké trati,
zařazeného do JŽM léto, JŽD, JPDV a HSH rankingu 2010 s koeficientem 1.00,
veřejného a náborového závodu

Vážení sportovní přátelé,
vítáme Vás na prvním letošním orientačním závodě žebříčku JO na Maxičkách u Děčína. Věnujte prosím
pozornost následujícím informacím:

Centrum:

Maxičky u Děčína, shromaždiště Hotel Maxičky. Obec Maxičky na mapy.cz. Značeno z Děčína
od Tyršova mostu.

Prezentace: V sobotu 2.4.2011 od 9.00 do 10,00 hodin v centru.
Zapůjčení SI-průkazu 30,-Kč.
V případě ztráty nebo nevrácení SI-průkazu bude požadována náhrada 700 Kč!
Parkoviště:

Před hotelem a v okolí hotelu Maxičky, výhradně dle pokynů pořadatele. Bude vybírán
poplatek 20 Kč za auto.

Šatny:

Oddílové stany pouze na vyznačené části louky před hotelem, v případě špatného počasí možnost
převlékání na určeném místě v hotelu.

Školka:

Dětská školka bude ve stanu před hotelem, v případě velmi špatného počasí v hotelu.
Závod pro nejmenší bude u školky.

Mapa:

Podmokelský revír 1:10000, E=5m, rozměr A4
autoři: Roman Horký, Petr Hranička, Milan Bílý, stav 10/2010

Terén:

Členitý, s pískovcovými skalkami, kameny a množstvím dalších detailů, vodní rýhy a potoky.
Hustá síť cest a pěšin, porosty poměrně dobře průběžné.

Tratě:

Parametry tratí jsou uvedeny v samostatné tabulce a na popisech, směrné časy dle SŘ JO ČSOS.
Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí, za nezletilé zodpovídají jejich zákonní
zástupci.

Popisy kontrol: K dispozici na shromaždišti ráno před závodem.
Zakázaný prostor: Celý les západně od centra, kromě vyfáborkované cesty na start.
Start:

Intervalový, 00=11.00 hod. Cesta ze shromaždiště na start je značena modrobílými fáborky,
vzdálenost 2 300m převýšení 60m.
kategorie HDR, P2 a P3 volný start do 12:30 hod.

Startovky:

Podle kategorií budou na shromaždišti a na startu.

Cíl:

Vzdálenost z cíle na shromaždiště je 1500 m.

Výdej map: Mapy nebudou v cíli odebírány – spoléháme na fair play chování závodníků.
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum
Centrum – start
Cíl - centrum

0 - 500 m
2 300 m
do 1500 m

Občerstvení: V cíli bude pitná voda a voda se šťávou.
V centru v hotelové restauraci - doporučujeme výbornou kuchyni.
WC a mytí: V centru.
První pomoc: V centru, příp. v prostoru cíle.
Časový limit: 90 minut pro závod na krátké trati; uzavření cíle v 14.00 hod.
Způsob ražení: Sportident. V případě selhání použijte kleště a R políčka na mapě; poslední ražení na cílové
čáře, vyčítání čipů v centru. Závodník musí vyčíst čip, i když závod nedokončí!
Výsledky:

Průběžné budou vyvěšovány v centru závodu, konečné na stránkách závodu
zavod.kobdecin.cz

Vyhlášení:

Vyhlášeny budou dětské a dorostenecké kategorie do HD18 a to vždy první tři – vyhlášení se
předpokládá asi ve 14.30 hod.

Protesty:

Písemně se vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu, nebo na adresu dle rozpisu.

Jury:

Petr Karvánek (BOR) R1
Alena Neradová (LIT) R3
R3
Jiří Martan (VLI)
Bude vyvěšeno v den závodu v centru.

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

Ing Jiří Duben
Ing. Vláďa Nehasil R2
Mgr. Per Vlček R2

Upozornění: ! Do hotelu je zakázán vstup v obuvi s hřeby !
Prodejní a propagační činnost na shromaždišti je možná jen s předchozím souhlasem pořadatele!
Přejeme Vám úspěšný start do nové sezóny, hezké sportovní zážitky a těšíme se na setkání s Vámi v těchto
krásných terénech třeba už v červnu na ČP MTBO Labská klika, 4. - 5. 6. 2011!
Pořadatelé z LDC Děčín

