POKYNY PRO ÚČASTNÍKY
2. závodu žebříčku Ještědské oblasti 2011 na klasické trati,
zařazeného jako renkingový závod s koeficientem 1.00,
závod je součástí zavodů Saského zemského žebříčku
Vážení sportovní přátelé,
vítáme Vás na druhém letošním orientačním závodě žebříčku JO v prostoru pod Zirkelsteinem . Věnujte prosím
pozornost následujícím informacím:

Centrum:

Sasko ,Schöna , Zirkelstein Resort , Am Zirkelstein 109 b,

Prezentace: V neděli 3.4.2011 od 8.00 do 10,00 hodin v centru.
Zapůjčení SI-průkazu 30,-Kč.
V případě ztráty nebo nevrácení SI-průkazu bude požadována náhrada 700 Kč!
Parkoviště:

Na vyznačených parkovištích a dle pokynů pořadatele . V případě vlastního autobusu je možno
vysadit pasažéry v prostoru Schöna a autobus musí zaparkovat zpět v Reinhartsdorfu vzdálenost 2 km.

Dostupnost : Po silnici přechod Hřensko- Bad Schandau, Kripen, Reinhartsdorf Schöna
přechod Petrovice-Bahratal ,Königstein,Kripen,Reinhartsdorf Schöna
nebo 1,5 km pěšky ze žel. st. Schöna případně od přívozu ze Hřenska .
Šatny:

Vlastní oddílové stany pouze na vyznačeném místě vedle malého sportovního zařízení

Mapa:

Zigeunerheide, 1:10000, E=5m, rozměr A4
autoři: Ingo Horst, Helmut Conrad , stav 2010/2011, tištěna na pretexu ( vodovzdorná úprava )

Terén:

Lehce zvlněný, hustá síť cest, rýhy, vodoteče, kameny, malé skály, smíšený les s typickým
podrostem, kapradí, borůvčí, ostružiní(na sněhu v prosinci jsou vlastní plochy lépe průběžné než
je psáno )

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: Respektujte zákaz vstupu na zemědělskou půdu v oblasti závodu .
Start:

Intervalový, 00=11.00 hod. Cesta ze shromaždiště na start je značena modrobílými fáborky,
vzdálenost 2 400m
kategorie Děti, OL + HDR,D10L,H10L mají start v centru !

Startovky:

Podle kategorií budou na shromaždišti a na startu.

Cíl:

Vzdálenost z cíle na shromaždiště je 400 m.

Výdej map: Mapy nebudou v cíli odebírány – spoléháme na fair play chování závodníků.

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum
Centrum – start
Cíl - centrum

1200 m
2400 m
400 m

Občerstvení: Zirkelstein Resort - rozsáhlá nabídka kiosku
První pomoc: V centru, pan Gräfe - vozidlo horské služby
Časový limit: 120 minut po posledním startu bude uzavřen cíl
Způsob ražení: Sportident. 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 D10/H10, D12/H12,D14/H14, D16/H16

Protesty:

Písemně se vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu, nebo na adresu KOB Děčín.

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
Koordinace
Upozornění :

Helmut Conrad
Ing. Vláďa Nehasil R2, André Derksen
Helmut Conrad
Ing. Jiří Duben

Každý závodí na vlastní nebezpečí případně na odpovědnost svého oddílu.

Ochrana přírody: Závod se koná v chráněné krajinné oblasti Saské Švýcarsko, respektujte prosím
zásady ochrany přírody.

Mapka:

Těšíme se na Vaši účast !
Helmut Conrad - ředitel závodu a pořadatelé z ESV Bad Schandau a KOB Děčín.

