POKYNY
Pro Mistrovství MSK v orientačním běhu na krátké trati,
2. závod jarního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje v orientačním běhu
a veřejný závodu v orientačním běhu jednotlivců.
Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:
Datum:
Typ závodu:

Centrum závodu:
Prezentace:
Doprava na závody:
Parkování:

Platby:

Prostor závodu:
Terén:
Start 00:
Mapa:

Parametry tratí:
Popisy kontrol:
Startovní listiny:

Ražení:

Moravskoslezský krajský svaz orientačního běhu
Sportovní klub orientačního běhu Ostrava
Neděle 17. dubna 2011
Mistrovství MSK v orientačním běhu na krátké trati a závod
jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol zařazený do
dlouhodobé soutěže jarního krajského žebříku.
Pro závod jsou závazná Pravidla orientačního běhu platná od 1.2.2010,
Soutěžní řád MSKSOS 2011 a Prováděcí pokyny MSKSOS 2011.
Areál Čertův Mlýn u Nového Jičína
Ve stanu vedle bufetu od 9:00 hod do 10:15 hod
Osobními vozy i autobusy odbočením od objezdu č.4 v Novém Jičíně
Autobusy na parkovišti cca 1600m od centra
Osobní vozy podél příjezdové cestě k areálu.
Při parkování dbejte pokynů pořadatelů a udržujte průjezdný pás pro
vozidla záchranné služby.
Na prezentaci budeme vyžadovat doklad o zaplacení (bankovní příkaz,
výpis z účtu apod.) ode všech, kteří poslali platbu převodem na účet a
platba nebyla identifikovatelná, či nedošla do 15. 4. 2011 na účet
SKOB Ostrava.
Při platbě v hotovosti na prezentaci Vám bude vydán pokladní doklad
na aktuální částku, která bude odpovídat stavu přihlášek.
Na prezentaci obdržíte v tištěné podobě sledy kontrol s parametry tratí,
oddílovou startovku, doklady o zaplacení vkladu, objednané čipy.
Dohlášky budou přijímány do 10:00 hod!
Změny čipu či jména v rámci oddílu budou do 10:15 hod. provedeny
dle možností pořadatele. V případě ztráty zapůjčeného čipu budeme po
Vás vyžadovat částku stanovenou dle podmínek sady SI MSKSOS
700 Kč.
Veškerý les v okolí centra závodu.
Horský terén s velkým převýšením, množstvím potoků a potůčků,
středně hustá síť cest, dobrá průběžnost, převážně vysoký les.
11:00 hod, cesta označena modro-bílými fáborky.
Čertův vrch, 1:10 000, E=5 m, dle požadavků ISOM2000, stav
únor 2010 s aktualizaci únor 2011, formát mapy A4 a bude vložena
v obalu, mapoval Jiří Ryšavý.
Jsou součástí těchto pokynů, předpokládané časy vítězů viz Soutěžní
řád MSKSOS.
Jsou k dispozici ve formě lístečků na výsledkových tabulích formou
samoobsluhy.
Budou zveřejněny na internetové stránce závodu nejpozději do
20.00 hod dne 16. dubna 2011 a dále budou vyvěšeny v centru závodu
v den závodu na výsledkových tabulích a v prostoru startu.
Kategorie HDR (rodiče s dětmi) mají startovní čas volitelný dle
průchodu startem od 00 do 70.
Elektronické – Sportident, v případě poruchy SI krabičky použijte
políčka R na mapě pro náhradní mechanické ražení. Takto označenou
mapu závodník po doběhu do cíle předloží vedoucímu v cíli
k prověření správnosti průchodu kontrolním stanovištěm.
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Cíl: Cíl je přímo v centru závodu. Závodník ukončí závod vložením SI čipu
do cílové jednotky. Závodníci ihned po doběhu odevzdají mapu a
nechají vyčíst svůj SI čip a to v místě kde byla prezentace.
Výdej map: Bude zahájen po odstartování posledního závodníka, pravděpodobně ve
12.45 hod. Toto bude oznámeno v průběhu závodu.
Časový limit: 130 minut
Šatny: Ve vlastních stanech a tunelech na určené ploše.
Občerstvení: Bude k dispozici v stánku v centu shromaždiště v základním rozsahu
alko i nealko, párky, klobáska, koláčky a je objednána i zelnačka.
V cíli bezprostředně po doběhu k občerstvení voda.
WC: Součásti bufetu v centru závodu odděleně muži /ženy.
Mytí: Venkovní, v lavorech, které se plní z vodovodu.
Zdravotní služba: Bude zajištěna v cíli. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována po
doběhu v centru závodu.
Výsledky: Průběžné budou zveřejňovány vyvěšováním tištěných sestav na
výsledkových tabulích, které jsou umístěny na zábradlí verandy bufetu.
Celkové výsledky budou zveřejněny na stránkách závodu.
Vyhlášení výsledků: Po skončení závodu začne vyhlášení závodníků, kteří se umístí na 1.-3.
místě a to ve všech kategoriích a bude jim udělen diplom.
Protesty: Vkladem 100,-Kč lze podat u hlavního rozhodčího
Upozornění: Upozorňujeme závodníky na udržování čistoty a pořádku v centru
závodu, zejména na plochách v okolí centra.
Odpadky vkládejte do igelitových pytlů.
Funkcionáři závodu:

ředitel závodu
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

Otakar Maceček
Jiří Ryšavý (R2)
Zbyněk Žebrák (R3)
Tomáš Berger

Správný směr Vám přejí pořadatelé ze SK OB Ostrava
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