POKYNY
2. závodu jarního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje v nočním orientačním běhu (ID 3755),
Mistrovství Moravskoslezského kraje v nočním OB, 2. závodu Euroregionální ligy orientačního běhu
a veřejného závodu jednotlivců
Pořádající orgán:

Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt: SKOB Frýdek-Místek z.s.
Klasifikace závodu: Jednorázový noční závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol.
Závod ID 3755 s rankingovým koeficientem 1,0.
Datum konání:

Sobota 25. 3. 2017

Centrum:

Nošovice - restaurace Radegastův šenk
Souřadnice: 49.6564978N 18.4292056E

Prezentace:

V místě shromaždiště od 18,00 do 18,45 hod. Veškeré dohlášky a změny po ukončení
času prezentace (18,45 hod.) budou brány jako opozdilé a bude za ně účtováno navíc:
za dohlášky 50 Kč a za změny (kategorie, jméno, čas, čip) 20,- Kč

Start 00

19, 30 hod. intervalový
Kategorie HDR a P2 start libovolný (do startu posledního závodníka ve startovní
listině).

Časový limit:

90 minut, uzavření cíle v čase od startu posledního závodníka + časový limit nebo po
doběhu posledního závodníka.

Cíl:

Závěrečné kontroly a doběh do cíle vedou po obecní komunikaci, dbejte zvýšené
opatrnosti! Od sběrné kontroly do cíle vedou červené krepové fáborky.
Závodník je povinen si v co nejkratším možném čase po doběhu do cíle vyčíst čip.

První pomoc:

v cíli u občerstvení

Vzdálenosti:

Parkování – centrum do 200 m
Centrum – start 500 m – červenobílé plastové fáborky
Cíl – centrum 0 m

Mapa:

Řečiště Morávky 17 sever (mapa dle ISSOM 2007), měřítko 1:5000
E= 1 m, stav březen 2017,
Revize: Mutina Vlastimil, Telecký Martin, Mutina Jiří, Bjolek Lukáš, Božoň Radek
Mapa je vodovzdorně upravena.

Terén:

rovinatý, les podél řečiště řeky

Ražení:

elektronické, SI

Popisy kontrol:

piktogramy v sáčcích pro vyvěšování výsledků na shromaždišti

WC a mytí:

WC v budově shromaždiště, mytí omezené (umyvadlo na WC)

Parkování:

parkoviště vedle restaurace, přilehlé vedlejší komunikace, dbejte pokynů pořadatelů

Občerstvení:

po doběhu v cíli, restaurace v místě shromaždiště
…. Volný čas mezi dopoledním závodem a nočním závodem můžete strávit
v příjemné restauraci v místě shromaždiště, dobře zde vaří a mají také dobré pivo
z minipivovaru KOHUTKA pod Prašivou.

Převlékání:

sál v restauraci, otevřen bude od 16. hodin. Vstup do sálu zadním vchodem (přes
zahrádku restaurace).

Předpis:

závodí se podle platných pravidel pro OB, SŘ soutěží ČSOS a MSKS OS

Protesty:

s poplatkem 100,- Kč hlavnímu rozhodčímu:
Tomáš Řeha
Říční 1818
Frýdek-Místek, 73801
Tel. č. 721 131 177
e-mail: tomasreha1@seznam.cz

Upozornění:

Přísný zákaz vstupu do budovy shromaždiště v botách s hřeby nebo v silně
znečištěné obuvi. Zákaz vstupu do řeky, překonávání řeky pouze po mostě!!
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Základní lékařská pomoc bude poskytnuta v cíli
závodu. Další lékařské ošetření se provádí na účet zdravotních pojišťoven.
Za odložené věci pořadatelé neručí.

Jury:

Zdeněk Jakobi (HAV), Václav Petr (MOV), Josef Zajíc ml. (LOV)

Výsledky:

Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu, oficiální výsledky budou
zveřejněny na stránkách závodu a v systému ORIS. Vyhlášení výsledků všech kategorií
po skončení závodu, diplomy pro 1. – 3. místo všech kategorií (mimo HDR), drobné
ceny v žákovských a dorosteneckých kategoriích do 3. místa, v ostatních kategoriích
cena pro vítěze, pro kategorii HDR sladkost při vyhlášení výsledků.

Pořadatelé:

ředitel závodu: Vlastimil Mutina R3
hlavní rozhodčí: Tomáš Řeha R3
stavitel tratí:

Martin Svoboda R3

PC, SI:

Jan Slivečka

