POKYNY
1. závodu jarního žebříčku MSK
v nočním orientačním běhu,
závodu s koeficientem 1,00
a veřejného závodu v OB, ID No. 2946 v ORIS

Pořádající orgán:

Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

Orientační běh Opava

Klasifikace závodu:
Termín:

Jednorázový denní závod jednotlivců v NOB s pevným pořadím kontrol. závod
s koeficientem 1,00.
Pátek 20. 3. 2015

Centrum:

Kemp Kajlovec, 49.8435644N, 17.8832547E

Parkování:

Po celé délce příjezdové účelové komunikace ke kempu. Neparkovat na I/57.

Prezentace:

18:00 – 19:30 v centru závodu

Start 00:

Ve 20:00, intervalový start, dle starovní listiny (kat. P3 - libovolný start do konce
startovního času ve startovce)
pouze na mapě

Popisy kontrol:
Vzdálenosti:

WC + mytí:

Parking – centrum
do 300 m
centrum – start
1000 m
cíl – centrum
200 m
V autech na parkovišti, v budově v kempu. Zákaz vstupu v botech s hřeby
a ve znečištěné obuvi
Zařízení Kempu.

První pomoc:

Nezbytné ošetření zdravotníkem v cíli

Časový limit:

120 min

Výsledky:

Předběžně v centru závodu. Oficiální na obopava.cz, oris.orientacnisporty.cz

Převlékání:

Způsob ražení:

Elektronické - SportIdent, závodníci jsou povinni před startem svůj SI čip vynulovat
a poté označit v jednotce Check, za cílem ihned vyčíst SI. Povinnost vyčíst SI mají i
ti závodníci, kteří závod nedokončí. Při poruše ražení SI čipu, závodníci razí
kleštěmi do políček R1-3 v mapě. V případě ražení je závodník povinen ihned po
doběhu předložit mapu ke kontrole.
Mapa:
Kalvárie. M 1:10 000; e = 5m, stav březen 2015. Formát A4. Vodovzdorně upravena.
ISOM
Zvláštní map. značky: Zelené kolečko - výrazný strom, zelený křížek - vývrat, černý křížek - jiný umělý
objekt
Terén:
hospodářství,
Cíl:

Členitý terén s členitými porosty. Hustá síť cest. Les intenzivního lesního
množství oplocenek.
uzavřen po vypršení limitu posledního sartujícího. Mapa se v cíli neodebírá, věříme
v dodržování zásad fair play

Občerstvení:

V cíli teplá šťáva.
Zajištěno personálem Kempu. Polévky také.

Vyhlášení vítězů:

Okolo 22:00

Jury:

vyvešeno v kempu:

Protesty:
Opava

Písemně s vkladem 100,- Kč. Hlavnímu rozhodčímu. Adresa: Těšínská 2, 746 01

Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných Pravidel OB a v souladu se Soutěžním řádem a Prováděcími
pokyny MSK SOS pro rok 2015
Pořadatelský triumvirát:

Hlavní rozhodčí
Stavitel tratí
Ředitel závodu

Vojtěch Rosssmannith R3
Marek Schuster R3
Martin Melecký R3

