POKYNY
pro účastníky závodu

9. kolo Východočeského poháru – 14.06.2014
Pořádající orgán:

Východočeská oblast ČSOS, sekce OB

Pořádající subjekt:

T.J. Sokol Žamberk, oddíl OB

Datum:

14. června 2014

Centrum:

Kašparova chata – 1,5 km vých. od obce České Petrovice, příjezd značen
z obce Klášterec nad Orlicí po odbočení vlevo za mostem přes řeku.
Pro postavení oddílových stanů využijte travnatou plochu pod chatou.

Trať:

klasická zkrácená

Prezentace:

08.00 – 09.30 hodin, v centru

Start:

00 = 10:00 hod., intervalový;
Ze shromaždiště značeno modrobílými fáborky zprvu po silnici na
Č. Petrovice a dále za cílem vpravo přes louku, potok a po Polské straně.
Start pro příchozí „P“ a HDR průběžný od 10,05 do 11,30 hod.

Vzdálenosti:

Parkoviště – centrum = 100 m
Centrum – start = 1800 m
Cíl – centrum = 200 m

Parkování:

podle pokynů pořadatelů: os. vozidla na louce u silnice č. 312
-autobusy vyloží osoby a sjedou dále 300 m k přechodu do Polska.
Bude vybíráno parkovné: osobní auto – 20,- Kč.
Zákaz parkování na příjezdové komunikaci do centra a v jiných prostorách.

Mapa:

Červený potok III 1 : 10 000, ekvidistance 5m, rozměr A4
- mapy nejsou vodovzdorně upraveny, mapníky k dispozici na startu.
Stav mapy: aktualizace jaro 2014,
Mapovali: zákl. mapa T. Leštinský, opravy vybraní členové oddílu
Výdej map v cíli do 12,00 hod.

Zvláštní mapové značky:

zelené kolečko
zelený křížek
černý křížek

Terén:

Podhorský les, 580 – 710 m n.m. Řídký podrost, místy větve z prořezu a
polomů. Středně hustá síť cest. Větší síť vodotečí a mokřin.

Startovní listina:

Podle kategorií, vyvěšena v centru a předstartovním prostoru.

Popisy kontrol:

Formou samoobsluhy v centru (na zábradlí terasy chaty).

Systém ražení:

Elektronické – Sportident.
Každý závodník je povinen ve startovním koridoru čip vymazat a provést
kontrolu. V případě poruchy SI jednotky použije závodník mechanické
ražení do mapy.

výrazný strom
vývrat
kovová konstrukce

Zapůjčení čipu při prezentaci – 40,- Kč.
Organizace startu:

V prvním koridoru kontrola dle startovní listiny a nulování čipu, v druhém
koridoru kontrola nulování a ve třetím koridoru start. Pro kategorie HDR a P
je určen vlastní koridor s nulováním a kontrolou nulování, start podle
pokynů pořadatele na startu.
Mapy jsou umístěny několik metrů za startem.
Dodržujte povinný úsek na mapový start! Mapový start = do 100 m.

Cíl:

Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky.

Časový limit:

150 minut pro všechny kategorie.

Uzavření cíle:

13,30 hod., případní opozdilci ukončí závod přímo u vyčítání čipů.

Občerstvení:

V průběhu závodu není. Po závodě voda (popř. šťáva) v cíli.
Bohaté občerstvení v centru, 2 prodejní místa s občerstvením (i oblíbené
buchtičky, teplé jídlo)

WC:

V centru mobilní TOI-TOI. Na startu WC není.

Mytí:

V centru – umývadla s vodou.

Zdravotnické zabezpečení: V centru závodu.
Závodní prostor:

Veškerý lesní porost od startu do cíle.

Zakázané prostory:

Zákaz vstupu na soukromé pozemky – zahrady, louky (mimo prostorů
cesty na start, parkoviště a cíle).
Zákaz vstupu do oplocenek!

Výsledky:

Budou průběžně zveřejňovány v centru závodu. Konečné výsledky a
mezičasy budou k dispozici na stránkách VCO-OB.

Vyhlášení výsledků:

Od 13,30 hod. v centru závodu; pouze pro žákovské kategorie a HDR.

Odpad:

Ukládání do igelitových pytlů v centru.

Předpis:

Soutěží se podle platných pravidel OB a soutěžního řádu VČO.

Protesty:

Písemně s vkladem 200,- Kč, hlavnímu rozhodčímu.

Jury:

Pavel Trejtnar, další 2 budou určeni 14.6. do 10.00 hod.

Funkcionáři závodu:

Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí
Stavitel tratí
Velitel tratí

Vladimír Fikejs
Tomáš Levý
Radek Nožka
Václav Tobiška

Příloha: Parametry tratí.
Příjemně strávený den a pohodový prožitek ze závodů
přejí pořadatelé – T.J. SOKOL Žamberk, oddíl OB (při jasném počasí dalekohled sebou – krásné
výhledy)
Další informace na stránkách oddílu: http://ob-zam.blog.cz

