6. závod Hanáckého žebříku podzim
závod systému Ranking s koeficientem 1,00

POKYNY
Poř. orgán:

Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj

Poř. subjekt:

Magnus Orienteering (ASU)

Datum:

sobota 20. října 2012

Centrum:

Horní Studénky – Myslivecká chata (13 km SZ od Zábřehu)
GPS: 49°57'34.582"N, 16°48'9.63"E

Druh závodu:

klasická trať

Parkování:

na louce v těsné blízkosti centra, dbejte důsledně organizačních pokynů pořadatelů,
mimo vyhrazený prostor na soukromých pozemcích parkovat nelze!
Bude vybírán poplatek 20,- Kč / vozidlo.

Program:

9:00 – 10:00
11:00
cca 14:00

Převlékání:

lze využít sál v Myslivecké chatě. Platí přísný zákaz vstupu do těchto prostor v běžecké
obuvi.

Vzdálenosti:

parkování – centrum
centrum - start
cíl - centrum

prezentace v centru
start 00
vyhlášení výsledků

do 200 m
1900 m, převýšení 65 m (modrobílé fáborky)
650 m (zelené fáborky)

Použitý systém ražení: elektronický – SportIdent. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Vyčítání čipů v centru
závodu, každý závodník (i když nedokončí závod) je povinen vyčíst svůj čip neprodleně po
příchodu do centra.
Popisy kontrol:

piktogramy, formou samoobsluhy v centru.

Terén:

kopcovitý, smíšený les, množství hustníků, místy hustý podrost, střední hustota komunikací,
údolí a rýh, výrazné terénní tvary.

Mapa:

Minářovic, 1:15 000, ekv. 5 m., formát A3, tisk ofset (Žaket), pro kat. DH10C – DH35C
Kačerův důl, 10 :000, ekv. 5 m, formát A4, tisk laser (Adaservis), pro kat. DH45C, DH55C, H65C
stav duben 2011, hlavní kartograf Jan Fátor, nové paseky budou na mapu dotištěny
značkou č.710 (nebezpečná oblast). Pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně.
Mapa nebude vybírána v cíli. Prosím dodržujte zásady fair play.

Start:

intervalový, 00 = 11,00 hod.,
kategorie HDR a P libovolně od startovního času 10 do času 70. V
případě nepříznivého počasí bude zabezpečen odvoz věcí ze startu do centra

Zakázané prostory:

veškeré závodní prostory

Časový limit:

130 minut pro všechny kategorie

Předběžné výsledky: budou vyvěšovány v centru, celkové výsledky na webu závodu (http://hzp12.aljosa.org)
Vyhlášení:

budou vyhlašovány kategorie DH10 - 14 a DH10N na 1. až 3. místě.

Občerstvení:

- nápoj po doběhu v centru
- bufet v centru (pivo, limo, káva, čaj, polévka, párky, cukrovinky atd.)

WC, mytí:

- nouzové venkovní WC v centru, v omezené míře také v chatě
- v lese cestou cestou na start,
- mytí v centru, před budovou chaty

Zdravotní zabezpečení: závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská první pomoc
bude poskytována po doběhu, následující lékařskou pomoc si každý závodník hradí ze
svého zdravotního pojištění.
Protesty:

písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti výsledkům na adresu:
Tomáš Navrátil, Kotkova 23, 796 01 Prostějov

Jury:

Grepl Ladislav (KON), Král Václav (SSU), Novotný Tomáš (ZLH)

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti,
předpokládané časy vítězů budou v souladu se SŘ.

Funkcionáři závodu: ředitel
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

Jaroslav Strachota
ředitel závodu

Jaroslav Strachota
Tomáš Navrátil, R1
Marek Minář

Tomáš Navrátil
hlavní rozhodčí

