Klub orientačního běhu Děčín

Pokyny pro závodníky
Vítáme Vás na 4. závodě žebříčku Ještědské oblasti na klasické trati.
Centrum:

Datum:
Soutěžní kategorie:
Náborové kategorie:

Systém ražení:

Veřejný závod:
Prezentace:

Start:
Časový limit:
Odevzdání map v cíli:
Cíl:
Mapa:
Popisy kontrol:
Terén:
Školka:
WC, mytí:
Stravování:
Občerstvení:
Parkování:

Startovní listiny:
Vyvěšování výsledků:
První pomoc:
Vyhlašování výsledků:
Jury závodu:
Předpis:
Upozornění:

obec Jílové u Děčína, rekreační středisko chata“Mír“. http://mujweb.cz/chatamir.
GPS: 50.7743447N, 14.1089683E
PRO VŠECHNY ZÁVODNÍKY PLATÍ ZÁKAZ POHYBU V ZÁVODNÍ OBUVI
S KOVOVÝMI HŘEBY PO CHATĚ. Doporučujeme oddílové stany, menší kapacita
sálu chaty Mír.
sobota 9.4.2016
V souladu se soutěžním řádem JO: H10-H70, D10-D65.
H, D10L - trať značena oranžovými fáborky bez doprovodu rodičů, možnost
zkracování dle orientačních schopností závodníků.
HDR - stejná jako H, D10L, výuková s doprovodem rodičů.
Dětský závod pro nejmenší – vstup zdarma, v areálu rekreačního střediska.
SPORTident. Ve startovním koridoru musí závodník použít nulovací a kontrolní
jednotku, startovací jednotky budou použity pro kat.HDR, P3 a T6 – ve vyhrazeném
koridoru. Na cílové čáře budou cílové jednotky. Pro případ selhání jsou na stojanech
kleště a kontrolu oražte do R políček v mapě.
P3 – 3 km, T6 – 6 km
od 9:00 do 10:00 na shromaždišti. Připravte si doklady o zaplacení startovného.
Přihlášky na místě jen do počtu vakantů v kategorii do 10.00 hod. za
dvojnásobné startovné! Kategorie P3 a T6 za základní startovné.
00 = 11:00 intervalový, vzdálenost ze shromaždiště 150m - modrobílé fáborky.
Kategorie HDR, P3, T6 volný start v čase 0-90.
150 minut
Mapy nebudou v průběhu závodu odebírány. Věříme ve Vaše fair-play.
Bude uzavřen v 15:10 hod., bude přímo na shromaždišti. Vyčítání čipů v cíli.
FLUORITOVÁ STRÁŇ – stav jaro 2016. Měřítko 1 : 10 000, E=5m. Rozměr mapy
A4 pro všechny. Obaly na mapu budou k dispozici na startu.
Budou ve formě piktogramů na shromaždišti.
Typický podhorský les, kamenitá podložka, místy podmáčený terén. Na lesních
asfaltových cestách mohou projíždět auta.
Na shromaždišti. V budově střediska. Dětem do školky vezměte přezuvky.
Na několika místech WC. V budově je umývárna a teplé sprchy.
Bufet, tradiční sortiment. OB snídaně – buchty, koláče. Obědy jen pro předem
objednané v ORISu.
V cíli voda se sirupem. Na tratích voda.
VÝHRADNĚ PODLE POKYNŮ POŘADATELŮ NA VŠECH
PARKOVIŠTÍCH, P1- na hřišti v areálu střediska do naplnění kapacity
(přednostně rodiny s dětmi; parkovné 20Kč). P2- Nová ulice v Jílovém (možné
vyložení z autobusů). P3 – plocha vedle náměstí v Jílovém pro auta a autobusy.
Povinný příjezd na P1, P2, P3 podle přiložené mapky – prosíme dodržet!
P2 – shromaždiště – 600m / 65 m převýšení
P3 – shromaždiště – 1600 m / 90 m převýšení
Oddílové startovky budou vydány na prezentaci. Startovky po kategoriích budou
vyvěšeny na shromaždišti a na startu.
Průběžně na shromaždišti.
V cíli – MUDr. Petra Straussová.
v cca 14:00 pouze kategorie HDR, HD10L, HD10 - 16.
Bude upřesněna v den konání závodu.
Závodí se dle platných pravidel OB. Předpokládané časy vítězů dle platných pravidel
orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a soutěžního řádu daných
oblastí.
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru
závodu. Každý závodník je povinen vyčíst SportIdent čip po doběhu. V případě, že
závodník nedokončí, je povinen to oznámit u vyčítání.

Protesty:

Na místě hlavnímu rozhodčímu, dle pravidel OB, s vkladem 200,-Kč. Po závodě
písemně do 14 dnů na adresu klubu, KOB Děčín o.s., Dvořákova 1324/21, 405 02
Děčín, s vkladem na účet klubu.

Hlavní pořadatelé:

ředitel:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Ivan Stibal
Igor Gálus R3
Vladislav Nehasil R3

Přejeme hezký sportovní zážitek.
pořadatelé KOB Děčín

