POKYNY
Poháru Hanáckých Athén - 51. ročníku
8. závodu oblastního žebříčku Valašské oblasti
2. podzimního závodu oblastního žebříčku Hanácké oblasti
2. podzimního závodu oblastního žebříčku Moravsko-slezského kraje
závodu rankingu s koeficientem 1.00
Datum konání:
sobota 12. září 2015
Pořádající orgán:
Český svaz orientačního běhu
Pořádající subjekt:
Klub orientačního běhu – Směr Kroměříž (SKM)
Druh závodu:
Závod jednotlivců na klasické trati (s prvky krátké trati ve skalách) s pevným pořadím kontrol.
Centrum:
Rekreační středisko TON TESÁK 49°22'7.107"N 17°46'40.845"E
Restaurace není určena pro převlékání. Slouží všem hostům !!!
Zákaz vstupu do restaurace v běžeckém oblečení a botách s hřeby !!!
Parkování:
Osobní automobily na přilehlých parkovištích. Prosíme oddíly o zaslání informace zda přijedou autobusem na email:
zdenka.strnadlova@mesto-kromeriz.cz. Děkujeme. Dbejte pokynů pořadatelů.
Prezentace:
V sobotu od 9:00 do 10:00 hod v areálu Rekreačního střediska TON TESÁK.
Popisy kontrol:
Popisy kontrol současně se startovními listinami budou na informační tabuli v centru závodů.
Systém ražení:
Elektronický systém SPORTident. V případě poruchy SPORTidentu ražte kleštěmi do připravených políček na okraji
mapy. Nechte mapu zkontrolovat v cíli. Závodník je povinen vyčíst čip neprodleně po doběhu v centru. V případě
ztráty zapůjčeného čipu budeme vybírat 900,- Kč
Předpokládané časy vítězů:
dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti.
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel pro závody v orientačním běhu a Soutěžního řádu Valašské oblasti.
Start 00:
V 11:00 hod. -intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P - libovolný start od času 0 do času 100)
Konkrétní čas pro kategorie HDR a P určí startér dle aktuální situace. Okamžik startu je u nich dán oražením SI
jednotky „START“. Mimo kategorie HDR nebude připuštěn žádný doprovod, na trati P mohou startovat i dvojice (=
1 mapa).
Vzdálenosti:
parkoviště - centrum 300- 600 m
centrum - start
500 m (modrobílé fáborky)
centrum - cíl
0m
Mapa:
Čerňava 1:10 000. E-5m, stav červenec 2015, mapový klíč ISOM, formát A4, bude vodovzdorně upravena
Zvláštní mapové značky:
zelené kolečko
-výrazný strom
zelený křížek
-vývrat
černý křížek
-jiný umělý objekt
křížek
-plošinka
Výdej map od 12:45 hod.
Fáborková linie:
Pro kategorie H/D10N a HDR oranžové fáborky. Nenaražení kontroly se trestá penalizací 10 min.
Prostor závodu:
Veškeré lesní porosty okolo centra závodu i cestou na start.

Terén:
Horský, průběžný s řadou terénních prvků a skalek. Předchozí mapa Čerňava a Tesák 2013.
Limit:
Pro všechny kategorie 150 minut. Uzavření cíle 150 min. po odstartování posledního závodníka.
Občerstvení:
Na trati, na postupech – voda.
Po doběhu bude v areálu voda se sirupem.
V centru závodů bufet s běžným sortimentem (pivo, limo, káva, cukrovinky, guláš, klobásy, párky).
Výsledky:
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. Oficiální výsledky a mezičasy budou zveřejněny v Orisu a
na www stránkách závodu http://www.smerkromeriz.cz/poradame/12_9_2015/
Vyhlášení:
V sobotu cca ve 14,15 hod, bude upřesněno rozhlasem.
Po závodě pro kat. H/D10C –H/D 14C, H/D10N. První tři závodníci obdrží diplomy, medaili a drobné ceny.
V kategorii HDR dostanou všichni diplom a drobnou cenu při vyčtení SI čipu.
V kat. H16-H65 a D16-D55 obdrží vítěz diplom, medaili a drobnou cenu.
WC + mytí:
WC pouze na shromaždišti v TOI TOI zařízeních. Cestou na start WC nebude !!
Mytí na shromaždišti v lavorech.
Zdravotní služba:
Základní ošetření v centru závodů – bezplatná pouze po doběhu.
Jury:
Jury bude jmenována až v den závodu a bude vyvěšena na informační tabuli.
Protesty:
Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.
Adresa pro písemné protesty: Boris Dvorský, nám. Míru 1205, 76701 Kroměříž
Upozornění:
Všichni závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.
Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.
www stránky - informace:
http://www.smerkromeriz.cz/poradame/12_9_2015/
Funkcionáři:
ředitel závodu
hlavní rozhodčí
stavitel tratí
hlavní kartograf

– Zdeňka Strnadlová
– Pavel Dittrich R 3
– Roman Vlček R3
– Vítězslav Pěček ml.

V Kroměříži dne 1. září 2015
Zdeňka Strnadlová – ředitel závodu
Pavel Dittrich – hlavní rozhodčí
Pořadatel děkuje sponzorům:

