POKYNY
6. a 7. závodu Žebříčku B – Morava 2010, Slovenského rebríčka v OB,
8.závodu Jihomoravské ligy 2010 (so), Závodů systému Ranking s koeficientem 1,04,

Společná ustanovení
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

VSK Mendelu v Brně o. s., oddíl orientačního běhu

Datum konání:

19. 6. - 20. 6. 2010

Centrum závodů:

Veverské Knínice (okr.Brno-venkov), fotbalové hřiště
GPS: 49°14'1.633"N, 16°23'29.343"E

Šatny:

Částečně krytá fotbalová tribuna. Doporučujeme oddílové stany, které je
možno postavit na vyhrazeném místě fotbalového hřiště.

Příjezd:

Po dálnici D1, exit 178 Ostrovačice směr Kuřim, po cca 2km odbočka Veverské
Knínice.

Prezentace:

Pro oba dny – sobota 19.6.2010 9:30 – 11:00 hod v centru závodů.
Pro přihlášené jen na nedělní závod – neděle 20.6.2010 7:30 – 8:30 hod v
centru závodů.

Parkování:

Osobní auta – v obci Veverské Knínice dle pokynů pořadatelů. Buďte
ohleduplní vůči místním obyvatelům a neparkujte před vjezdy nemovitostí.
Autobusy – před obecním úřadem. Možno vysadit závodníky na zadní točně
linkových autobusů (700m do centra) a vrátit se parkovat před obecní úřad.
Parkování bez poplatku.

Funkcionáři:

Ředitel závodů: Emil Bauer
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Mazal, R2 (so), Jaroslav Dokoupil, R2 (ne)
Stavitel tratí: Jaroslav Dokoupil, R2 (so), Zdeněk Mazal, R2 (ne)

Předpokládané složení jury:
Vzdálenosti:

Pavel Ptáček, Antonín Věžník, Miroslav Chmelař

Parkoviště auta – centrum 300 m – 1000 m
Parkoviště autobus – centrum viz výše
Centrum – start sobota: 1200 m neděle: 1800 m
Centrum – cíl 0 m
Ubytování – parkoviště: 15 km

Terén:

Typický středoevropský, středně členitý, v severní části prudké svahy, hustá
síť komunikací, terénní i porostové detaily.

Zakázané prostory:

Veškeré lesní porosty v okolí centra vyjma vyznačené cesty na start.

Povinné úseky:

Od sběrné kontroly do cíle (vyznačený koridor), od startu po mapový start
(oranžové fáborky).

Popisy kontrol:

Volně k odebrání v centru závodů.

Předpokládané časy vítězů:

Dle soutěžního řádu soutěží sekce OB (žebříček B-Morava), dle
soutěžního řádu Jihomoravské oblasti (Jihomoravská liga).

Tratě:

Tratě DH10N jsou fáborkované (oranžové fáborky) a jsou určeny pro
nejmladší závodníky bez doprovodu.
Trať HDR je určena pro závodníky s doprovodem.
Závodníci v kategoriích HDR a P mohou odstartovat kdykoliv ve startovním
čase od 00 do 90 dle pokynů startérů.

Délky tratí

Viz samostatná tabulka.

Způsob ražení:

Elektronický systém SportIdent. Závodníci jsou povinni si neprodleně po
doběhu vyčíst čip. V případě selhání závodníci razí kleštěmi do vyznačených
políček v mapě, které se nacházejí v pravém dolním rohu.

Výsledky:

Průběžné budou vyvěšovány na shromaždišti, konečné budou zaslány
elektronickou poštou a zveřejněny na www stránkách závodu.

Protesty:

Písemně oproti vkladu 200,-Kč hlavnímu rozhodčímu.

Mytí, WC:

V centru lavory (cisterna), ToiToi, po cestě na start ToiToi v sobotu cca 300 m
před startem, v neděli cca 700 m před startem.

První pomoc:

V centru závodu.

Občerstvení:

V centru závodů stánkový prodej – běžný sortiment (pivo, limo, káva, čaj,
klobásy atd.).

Prodejní stánky:

Vavrys (pouze neděle).

Ubytování:

Tělocvičny ZŠ Brno-Bystrc, Vejrostova 1, vzdálenost od centra 15 km – viz
samostatná mapka. Ubytování bude otevřeno v sobotu od 18 hod a je nutno
jej opustit v neděli do 8 hod. Prosíme dodržujte pořádek.

19. června 2010 - sobota
Klasifikace závodu:

Jednodenní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a
intervalovým startem

Start 00:

12:00 hod, vzdálenost centrum – start: 1200m, převýšení 60 m (cesta na start
bude značena modrobílými fáborky)

Mapa:

1:15000 rozměr 297x297 mm, pro kategorie HD45 a vyšší 1:10 000, rozměr
A3, kategorie P 1:10 000, rozměr A4. Autoři: Zdeněk Lenhart, Evžen Cigoš
(hlavní kartograf), stav květen 2010, mapový klíč ISOM 2000, mapy budou
pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.
Zvláštní mapové symboly:

Mapy se odevzdávají v cíli. Výdej map bude v neděli od 12:30 hod.
Občerstvení na trati:

Tři občerstvovací stanice mimo kontroly na jednoznačných postupech, které
pokryjí intervaly občerstvení dle pravidel ČSOS, k dispozici pitná voda.

Časový limit:

150 min

Uzavření cíle:

18:00 hod

Vyhlášení výsledků:

Od 17:00 hod v centru závodů. Vyhlášeni budou závodníci na 1. - 3. místě
žákovských kategorií Jihomoravské ligy a Žebříčku-B Morava a kategorií
DH21B a DH21C. V ostatních kategoriích Žebříčku-B Morava závodníci na 1.
místě.

20. června 2010 - neděle
Klasifikace závodu:

Jednodenní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a
intervalovým startem

Start 00:

9:30 hod, vzdálenost centrum – start: 1800m, převýšení 70 m (cesta na start
bude značena modrobílými fáborky)

Mapa:

1:10000, rozměr A4, Zdeněk Lenhart, Evžen Cigoš (hlavní kartograf) stav
květen 2010, mapový klíč ISOM 2000, mapy budou pro všechny kategorie
vodovzdorně upraveny.
Zvláštní mapové symboly:

Výdej map od 12,30 hod.
Časový limit:

90 min

Uzavření cíle:

13:30 hod

Vyhlášení výsledků:

Od 13:00 hod v centru závodů. Vyhlášeni budou závodníci na 1. - 3. místě
žákovských kategorií a kategorií DH21B. V ostatních kategoriích Žebříčku BMorava závodníci na 1. místě.

Pořadatelé děkují obci Veverské Knínice za poskytnutí fotbalového hřiště a
umožnění uspořádání závodů na katastru obce a zároveň Lesům ČR, Lesní
správa Náměšť nad Oslavou za souhlas s pořádáním závodů.

