Český svaz orientačních sportů - Valašská oblast
SKOB KOBRA VSETÍN - oddíl orientačního běhu

............................ Sprint MVK 2012 ............................
POKYNY
pro 10. OŽ Valašské oblasti a veřejného závodu
v orientačním běhu ve sprintu.
Datum:

Sobota 27. 10. 2012.

Pořadatel:

SKOB KOBRA VSETÍN a Český svaz orientačních sportů.

Centrum závodu:

ZŠ Rokytnice Vsetín, GPS: 49°19'50.119"N 17°59'21.469"E

Parkování:

Parkoviště pod školou 49°19'50.636"N, 17°59'19.307"E. Případně na ulici Okružní. Viz
samostatný plánek příjezdu a parkování

Prezentace:

V centru závodů od 800 do 900 hodin. Oddíly, které budou beze změn do 930.

Start:

Intervalový: 00 = 1000 hodin.

Vzdálenosti:

Centrum – Start: 700 m / bez převýšení – modrobílé fáborky.
Centrum – Cíl: 0 m.

Mapa:

Lapač, 1:4 000, E 2 m,
stav: Říjen 2012
autor: Roman Zbranek, Tomáš Bubela
formát A4, není vodovzdorně upravena. Na startu budou k dispozici mapníky.

Terén:

Městská zástavba.

Popisy kontrol:

Na shromáždišti

Startovní listina:

Na informační tabuli v centru závodu, na startu a na webu závodu

Systém ražení:

Elektronický systém SportIdent. Při poruše elektronického ražení použijte mechanické do
políček na mapě.

Časový limit:

60 minut pro všechny kategorie.

Výdej map:

Po odstartování posledního závodníka.

Předběžné výsledky:

Budou vyvěšovány v centru závodu.

První pomoc:

V centru závodu lékařem.

Šatny:

Ve škole, udržujte čistotu!!

WC:

Využijte WC ve škole, cestou na start již není další možnost.

Občerstvení:

Čaj v cíli. V blízkosti centra bude v provozu místní restaurace a obchody.

Vyhlášení výsledků:

Průběžně po ukončení jednotlivých kategorií. První tři závodníci v dětských a hlavních
kategoriích obdrží diplomy a drobné věcné ceny, v ostatních kategoriích pouze vítězové. Poté
bude vyhlášení vítězů žákovských kategorií oblastního žebříčku za rok 2012.

Jury:

Bude zveřejněna na informační tabuli centru závodu.

Prostesty:

Písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti výsledkům
na adresu: Roman Zbranek, Luh 1806, 755 01 Vsetín

Předpis:

Závodí se dle platných pravidel ČSOS a soutěžního řádu Valašské oblasti.
Předpokládané časy vítězů budou v souladu se SŘ.
Rankingový koeficient závodu je 1.00. Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Upozornění:

Prosíme, udržujte čistotu v celém prostoru venkovního areálu i školy.
Vzhledem k nutnosti přebíhat silnice během závodu dbejte vlastní bezpečnosti!!
Dodržujte zakázané značky a prostory!! Seznam zakázaných mapových značek naleznete na
webu závodu

Funkcionáři:

Ředitel závodu: ing. Vladimír Hrbas
Hlavní rozhodčí: Roman Zbranek
Stavitel tratí: Štěpán Hrobař

Příjemný sportovní zážitek přejí pořadatelé z KOBRY VSETÍN.

