TJ Slavia Hradec Králové – oddíl orientačního běhu
sobota 24. 3. 2012
závod Východočeského poháru na klasické trati
Vítáme Vás – účastníky i diváky – a přejeme Vám hezký sportovní zážitek.

POKYNY
Pořádající subjekt:
TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu
Centrum:
Smržov, areál koupaliště (okres Hradec Králové).
Příjezd a parkování:
Autobusy v jižní části obce Smržov.
Auta na vyhrazeném místě severozápadně od centra závodu. Příjezd auty je přikázaný po polní
cestě vedoucí jižním směrem z východní části obce Rasošky. Vjezd aut závodníků do zastavěné
části obce Smržov je zakázán a též je zakázáno jakékoliv divoké parkování v jižní části obce.
Prosíme, počítejte s dostatečnou časovou rezervou pro dojezd na parkoviště a dbejte pokynů
pořadatelů.
Vzdálenost z místa parkování (auto či bus) do centra závodu je nejvýše 1.5 km
Prezentace:
V centru závodu v sobotu 24. 3. 2012 od 8:00 do 9:30 hodin.
Popisy kontrol: Samoobslužný odběr v centru závodu.
Systém ražení: Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit vícekrát. V případě,
že závodník zjistí, že na kontrole SI jednotka nefunguje, závodník razí do mapy. V tomto případě je
třeba skutečnost oznámit pořadateli v cíli. Vyčítání je v centru závodu, nikoliv bezprostředně za
cílem. Zapůjčení Sportident čipu: 40 Kč, Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700 Kč.
Start:
00 = 10:00, vzdálenost 0.9 km z centra závodu po modrobílých fáborkách. Na startu není WC!
Cíl:
V centru závodu, uzavření cíle ve 14:30. Poslední kontrola není divákům přístupná.
Terén:
Rovinatý (převýšení jen 17 m) s hustou sítí komunikací, vodotečemi a různorodými porosty - v části
odrostlé „světlezelené“ hustníky se sníženou viditelností. Doporučujeme úplné krytí dolních končetin.
Zákaz vstupu do oplocenek. Vstupem do oplocenek je porušován Lesní zákon!
Mapa:
Novopleský les, M 1:10 000, E 5 m, ISOM 2000, autor Jan Netuka, aktualizace Miroslav Slovák,
stav 2011/2012, formát A4, tisk laser. Mapy musí závodníci odevzdat v cíli. Vydány budou ve 12:00.
Mapy nejsou v obalu, mapníky jsou k volnému odběru připraveny na startu.
Předchozí mapa závodního prostoru (vydání ze září 2011) bude vyvěšena v centru závodu.
Občerstvení:
Pití pro některé kategorie na trati (v místě v mapě označeném kelímkem), v cíli pro všechny.
V centru závodu bude fungovat restaurace s běžným sortimentem.
Časový limit:
150 minut
Vyhlášení vítězů žákovských kategorií: Ve 13:00 hodin.
Funkcionáři:
ředitel:
Jan Netuka
hlavní rozhodčí: Karel Souček, R3
stavitel tratí:
Miroslav Slovák, R2
jury:
bude zveřejněna v centru závodu
Informace:
http://www.shk-ob.cz/poradani
Jan Netuka: jnetuka@wo.cz, tel. 731 187 652
Zdravotní služba: První pomoc v cíli.
Odpadky:
Prosíme Vás o třídění odpadu. PET láhve a plastové kelímky vhazujte do zvlášť označených pytlů.
WC:
V centru závodu v budově restaurace. Zákaz vstupu v obuvi s hřeby! Na startu WC není!
Mytí:
V centru závodu.
Dětský závod: Určený pro děti i s doprovodem. Tento závod nemohou absolvovat účastníci hlavního závodu (netýká
se doprovodu a kat. HDR a P). Start je 150 m směrem k parkovišti aut, možnost startu kdykoli mezi
10:00 a 12:30 hod, cíl je shodný s cílem hlavního závodu. Délka cca 1 km. Ttrať je značena
zelenožlutými fáborky. Ražení je kleštěmi do mapy, kterou obdržíte na startu dětského závodu.
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží VČO v OB v roce 2012
Upozornění:
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace závodů) je možné pouze se
souhlasem ředitele závodů.

Příjezd a parkování:

Centrum závodu:

