POKYNY
- 2. závodu VO, 1. závodu JmO
- Mistrovství VO a JmO ve sprintu (3. závod VO, 2. závod JmO)
závod Rankingu s koeficientem 1.0 (krátká) a 1.02 (sprint)
veřejný závod v orientačním běhu
Jarní Pohár

Společné pokyny
Datum:
sobota 2. dubna 2011
dopoledne - krátká trať, odpoledne – sprint
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů - Valašská oblast
Pořádající subjekt:
Klub orientačního běhu – Směr Kroměříž (SKM)
Popisy kontrol:
Popisy kontrol současně se startovními listinami budou na informační tabuli v centru jednotlivých závodů.
Systém ražení:
Elektronický systém SPORTident, V případě poruchy SPORTidentu ražte kleštěmi do připravených políček na
okraji mapy. Nechte zkontrolovat v cíli. Vyčíst SI čipy v centru!!!!
Půjčený čip se po závodě na krátké trati VRACÍ, na sprint si ho musíte znovu vyzvednout!!!
V případě ztráty zapůjčeného čipu budeme vybírat 900,- Kč.
Délky tratí a předpokládané časy vítězů:
Dle platných Pravidel pro závody v orientačním běhu a Soutěžního řádu Valašské oblasti.
Výsledky:
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů.
Oficiální výsledky a mezičasy budou zveřejněny na www stránkách závodu. www.smerkromeriz.cz
Zdravotní služba:
Základní ošetření v centru jednotlivých závodů – bezplatná pouze po doběhu.
Protesty:
Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.
Adresa pro písemné protesty: Boris Dvorský, nám. Míru 1205, 76701 Kroměříž
Upozornění:
Zákaz vstupu na soukromé pozemky mimo centrum závodů - dbejte značení a pokynů pořadatelů.
Při závodě ve sprintu JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT BOTY S HŘEBY
Všichni se závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel pro závody v orientačním běhu a Soutěžního řádu Valašské oblasti.
Informace:
www stránky závodu - www.smerkromeriz.cz

Pokyny pro závod na krátké trati
Centrum:
Louka u obce Zborovice - GPS: 49°15'38.133"N, 17°17'37.544"E
Parkování:
Osobní auta na přilehlé louce za 20 Kč, autobusy na zpevněné cestě za 50 Kč.
Schéma na www stránkách závodu. Dbejte pokynů pořadatelů.
Prezentace:
V centru od 8:00 do 9:15 hod. Žádáme vedoucí oddílu, aby provedli odhlášení nepřítomných závodníků. Dodatečné
přihlášky jsou ve většině případů možné jen na uvolněná místa po odhlášených.
Start 00:
Start 00 je v 10:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny
Závodníci kategorie HDR a P mohou startovat mezi start. časy 0 a 90. Konkrétní čas 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 0 - 200 metrů
centrum - start - 300 metrů po modrobílých fáborcích
centrum - cíl - 100 metrů
Mapa:
Hambálky 2, 1:10.000, E=5m, stav březen 2011, mapový klíč ISOM, formát A4, vodovzdorně upravena. Hlavní
kartograf Víťezslav Pěček ml. Mapy se budou v cíly odevzdávat do 12:15 hod.
Zvláštní mapové značky:
zelené kolečko – výrazný strom
zelený křížek – vývrat
černý křížek – jiný umělý objekt
hnědý křížek – plošinka
Fáborková linie:
Pro kategorie D10N, H10N, HDR oranžové fáborky. Nenaražení kontroly se trestá penalizací 10 min.
Prostor závodu:
Veškeré lesní porosty okolo centra závodu.
Terén:
Středoevropský, průběžný, množství cest a terénních prvků.
Limit:
Pro všechny kategorie 90 minut. Uzavření cíle v 13:45 hod
Občerstvení:
Po doběhu v cíli voda se sirupem. V centru závodů bufet.
Vyhlášení:
po závodě ve sprintu cca v 17:00 hod pro kat. HD10N, HD10C, HD12C a HD14C – 1., 2., 3. místo. Nevyzvednuté
ceny propadají ve prospěch pořadatelů.
V kategorii HDR dostanou všichni drobnou cenu.
WC + mytí:
WC pouze na shromaždišti v TOI-TOI, cestou na start WC nebude!!
Mytí velmi provizorní a omezené v lavorech v centru.
Jury:
O členství v jury tímto žádáme tyto závodníky:
Roman Horyna (VIC), Tomáš Slováček (TZL), Jan Fiala (BBM)
Funkcionáři:
ředitel závodu – Pavel Dittrich
hlavní rozhodčí – Boris Dvorský
stavitel tratí – Ilja Dvorský

Pokyny pro závod ve sprintu
Centrum:
Vejvanovského ulice Kroměříž - GPS: 49°18'2.106"N, 17°23'52.314"E
Parkování:
Osobní auta na městském parkovišti na Vejvanovského ulici - zdarma. Autobusy vysadí závodníky na ulici
Tovačovského cca 100 m od centra a odjedou zaparkovat na ČSAD nebo na Chropyňskou ulici.
Schéma na www stránkách závodu. Dbejte pokynů pořadatelů.
Prezentace:
od 10:30 do 11:30 v centru závodu na krátké trati
od 14:00 do 15:00 v centru závodu na Vejvanovského ulice v Kroměříži. Žádáme vedoucí oddílu, aby provedli
odhlášení nepřítomných závodníků. Dodatečné přihlášky jsou ve většině případů možné jen na uvolněná místa po
odhlášených.
Start 00:
Start 00 je v 15:30 hod. - intervalový start dle startovní
Závodníci kategorie HDR a P mohou startovat mezi start. časy 0 a 70. Konkrétní čas 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 0 - 100 metrů
centrum - start - 100 metrů po modrobílých fáborcích
cíl v centru

Mapa:
Podzámka, 1:4.000, E=2m, stav březen 2011, mapový klíč ISSOM, formát A4, vodovzdorně upravena. Hlavní
kartograf Boris Dvorský. Mapy se budou v cíly odevzdávat do 16:50 hod.
Zvláštní mapové značky:
zelené kolečko – výrazný strom
zelená tečka – keř nebo malý strom
malá zelená tečka – nová výsadba, malý keř
černé kolečko – lampa, veřejné osvětlení
černá krátká úsečka – lavička (jsou mapovány jen pevné lavičky zapuštěné do země)
Fáborková linie:
Pro kategorie D10N, H10N, HDR oranžové fáborky. Nenaražení kontroly se trestá penalizací 10 min.
Prostor závodu:
Centrum města ohraničený ulicí Moravcovou, Riegrovým náměstím, ulicemi Malý val, Volného, Chobot, Na
Sladovnách a zámeckým parkem.
Terén:
Městská zástavba a zámecký park.
Limit:
Pro všechny kategorie 40 minut. Uzavření cíle v 17:45 hod
Občerstvení:
Po doběhu v cíli voda se sirupem. Případně restaurace Uno, Zvon, Scéna (Kulturák)
Vyhlášení:
cca v 17:00 hod pro kat. HD10N, HD10C, HD12C a HD14C – 1., 2., 3. místo. Ostatní kategorie – budeme
vyhlašovat pouze vítěze!! Nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch pořadatelů.
V kategorii HDR dostanou všichni drobnou cenu.
WC + mytí:
WC na veřejných závodech – zdarma. Mytí tamtéž v umyvadlech. UDRŽUJTE ČISTOTU!!!!
Jury:
O členství v jury tímto žádáme tyto závodníky:
Roman Horyna (VIC), Tomáš Slováček (TZL), Jan Fiala (BBM)
Informace:
www stránky závodu - www.smerkromeriz.cz
Upozornění:
Při závodě ve sprintu JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT BOTY S HŘEBY
Většina závodního prostoru je pěší zóna a park, ale v centru se mohou pohybovat osobní automobily, proto prosím
DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI NA TYTO AUTOMOBILY!!!!
Nenechávejte své věci bez dozoru!!!
Funkcionáři:
ředitel závodu – Pavel Dittrich
hlavní rozhodčí – Boris Dvorský
stavitel tratí – Boris Dvorský
V Kroměříži dne 31. března 2011

Pavel Ditrich – ředitel závodu
Boris Dvorský – hlavní rozhodčí

Poděkování: Panu Seďovi za louku na centrum závodu

Správě Arcibiskupského zámku za vstup do zámeckého parku

