3. závod Hanáckého žebříčku podzim 2016
závod systému Ranking s koeficientem 1,00

POKYNY
Pořádající subjekt:

Magnus Orienteering z.s.

Datum:

sobota 15. října 2016

Centrum:

Bušín – kulturní dům (12 km SZ od Zábřehu), GPS: 49°58'35.5"N 16°50'13.9"E

Druh závodu:

krátká trať

Program:

9:00 – 10:00
11:00
cca 14:00

Parkování:

na vyhrazeném parkovišti (hřiště), vozidla přijíždějící ze směru od Olšan mohou v centru u hlavní
silnice vyložit pasažéry a řidiči poté odvezou vozidla na parkoviště (850 m). Dbejte organizačních
pokynů pořadatelů a pravidel silničního provozu - podél silnice I/11, na soukromých pozemcích a před
vjezdy na nemovitosti parkovat nelze!! Bude vybírán poplatek za parkování 20,- Kč.

Převlékání:

lze využít sál v kulturním domě, platí zákaz vstupu do těchto prostor v běžecké obuvi

Vzdálenosti:

parkování – centrum
centrum - start
cíl – centrum

prezentace
start 00
vyhlášení výsledků

850 m (zelené fáborky)
1500 m, převýšení 130 m (modrobílé fáborky)
1500 m (cíl je v blízkosti startu)

Použitý systém ražení: elektronický – SportIdent. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Závodník si při průchodu
předstartem musí vymazat a zkontrolovat čip. Závod končí oražením SI jednotky na cílové čáře.
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, kamenitý, množství skalek a kamenů,
Lesy ČR upozorňují na riziko pádu stromů, větví a vývratů narušených přírodními vlivy a na riziko
střetu s lesní technikou.

Mapa:

Strážnice, 1:10 000, ekv. 5 m., stav září 2016, hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, formát A4, tisk
laser (ADA COPY SERVIS), pro všechny kategorie upravena vodovzdorně. Mapa je vytvořena podle
platného mapového klíče (ISOM 2000). Mapy nebudou v cíli vybírány. Prosím dodržujte zásady fair
play.
Zvláštní mapové značky: zelené kolečko = výrazný strom, černý křížek = přístřešek, spadlý posed

GPS:

Vybraní závodníci D21C, H21C, D35C a H35C poběží s GPS jednotkami, které si vyzvednou 10 minut
před svým startem v předstartovním prostoru. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na

webu závodu, dále bude vyvěšen v centru závodů. GPS jednotky budou po doběhu vybírány v cíli. GPS
tracking bude možné sledovat v centru závodů po startu posledního závodníka. Odkaz na GPS
tracking bude také na webu závodu
Start:

intervalový, 00 = 11:00 hod., kategorie HDR a P startují libovolně od času 10 do času 70
Na startu lze odložit přebytečné oděvy, nevyzvednuté budou přeneseny do centra po ukončení
startu.

Časový limit:

75 minut

Předběžné výsledky:

budou vyvěšovány v centru

Vyhlášení:

budou vyhlášeni závodníci na 1. až 3. místě DH10C –DH14C + DH10N, HDR obdrží diplom a sladkou
odměnu při vyčítání

Občerstvení:

- nápoj po doběhu v centru
- bufet se základním sortimentem (pivo, limo, káva, čaj, párky, cukrovinky atd.) rovněž v centru

WC, mytí:

WC v kulturním domě, k mytí lze použít lavory, které budou na travnaté ploše za kulturním domem

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, protesty proti výsledkům je možné zaslat na
adresu Magnus Orienteering, Tyršova 12, 787 01 Šumperk

Jury:

Ladislav Grepl (KON), Tomáš Novotný (ZLH), Marek Otruba (PLU)

Funkcionáři:

ředitel
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

Předpis:

závodí se podle platných Pravidel OB a SŘ HO 2016

Martin Navrátil
Vítězslav Khýn, R2
Tomáš Bubela, R3

Děkujeme paní starostce obce Bušín Zdence Urbanové za pomoc organizaci závodů.

Martin Navrátil
ředitel závodu
Partneři klubu:

Vítězslav Khýn
hlavní rozhodčí

