
                           POKYNY PRO  ZÁVODNÍKY
                            
                 9. OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK VALAŠSKÉ OBLASTI
                         PODZIMNÍ POHÁR 
                                         17.10.2009   
Pořadatel
KOB Směr Kroměříž
Shromaždiště
Prostor před hospodou „U hajnýho“ v obci Věžky. Věžky leží na silnici z Kroměříže do 
Morkovic.  Na ploše před hospodou je možnost postavit oddílové stany. Před hospodou je 
možno použít k převlékání lavice pod slunečníky. V případě nepříznivého počasí použijte k 
převlékání vlastní dopravní prostředky.  Při parkování dbejte pokynů pořadatelů a respektujte 
vjezdy do domů. Odpadky odhazujte pouze do pytlů k tomu určených. WC použijte v 
hospodě, cestou na start není možnost. Mytí v lavorech před hospodou. Hospoda není šatna. V 
hospodě je možno zakoupit občerstvení – pivo, limo, uzeniny...
Prezentace
Na shromaždišti od 8.00 - 9.00 hod. Žádáme vedoucí oddílů, aby provedli odhlášení 
nepřítomných závodníků. Dodatečné přihlášky jsou ve většině případů možné jen na uvolněná 
místa po odhlášených.
Start
Start 00 je v 10.00 hod. Start je intervalový. Závodníci HDR, P3 a P5 mohou startovat mezi 
start. časy 0 a 60, konkrétní čas určí startér dle situace a okamžik startu je u nich dán 
oražením SI jednotky „START“. Mimo kat. HDR nebude připuštěn žádný doprovod, na trati 
P3 mohou startovat i dvojice. 
Vzdálenosti
Shromaždiště - start 1800 m po modrobílých fáborkách. Shromaždiště - cíl 500 m. Cesta na 
start vede okolo cíle.
Mapa
Hambálky, mapováno červenec- září 2009, měřítko 1:15 000, E = 5m, je vodovzdorně 
upravena. Mapovali: B. Dvorský, V. Pěček ml., M. Pěček st. a  P. Dittrich. Mapy se nebudou 
v cíli odebírat, chovejte se v duchu fair-play.
Terén 
 Středoevropský, průběžný, množství cest a terénních prvků. V lese je vysoká tráva.
Systém ražení
Elektronický razící systém Sportident. V případě poruchy Sportidentu ražte kleštěmi do 
připravených políček na okraji mapy.
Předpis
Závodí se podle platných pravidel ČSOB a soutěžního řádu Valašské oblasti.
Protesty
S vkladem 200 Kč u hlavního rozhodčího.
Délky tratí

                       Dle pravidel ČSOB a soutěžního řádu Valašské oblasti. Popisy ve formě piktogramů budou 
připraveny k odběru ve vývěskách pro výsledky na shromaždišti.
Limity
Pro všechny kategorie 150 min.
Výsledky
Předběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti.
Vyhlášení výsledků v 13.00 hod. První tři závodníci v kat HDR, DH10N,C, DH12 a DH14C 
obdrží diplomy a drobné ceny. 



Jury
O členství v jury tímto žádáme tyto závodníky:
Krejčíková Monika – TZL, Černík Milan – KVS, Starosta Pavel - VIC

Občerstvení po závodě
Voda se sirupem

Upozornění:
Všichni závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí.

Funkcionáři závodu
Ředitel:                   Ilja Dvorský
Hlavní rozhodčí:    Boris Dvorský
Stavitel tratí:          Zdeněk Stachoň

Pořadatelé vám přejí hodnotný sportovní zážitek.
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