
I. závod Zimní ligy Hanácké oblasti

O pohár Hanáckého krasu

 P O K Y N Y 

Datum:     sobota -  14.11.2015

Pořadatel:        TJ Sokol Plumlov 

Centrum:     Slatinky – místní hospoda GPS 49.5496311N, 17.0927725E; hospoda je menší, 
                              závodníci budou muset využít také prostor před hospodou a nebo vlastní auta

Parkování:          Parkovat se bude na místních komunikacích, dbejte pokynů pořadatelů.

Prezentace:         10:00 – 10:30 v centru závodu

Start 00:               11:00     
                              
Vzdálenosti:         Centrum  - start  1 200 m           
                               Centrum  - cíl 1 100 m 
                               Cesta na start bude značena modrobílými fáborky, vede přes cíl, je možno si tam  
                               odložit věci. 
                        
Systém závodu:    Lesní sprint, intervalový start,
                               kategorie HDR a P start kdykoliv do času posledního závodníka,
                               na kontrolách jsou tréninkové lampionky,
                               kategorie H35, D19, H19 mají na trati tzv. „motýlka“,
                               kategorie D18 – D35 a H18 – H50 mají velké množství kontrol a kříží se – 
                               věnujte pozornost správnému pořadí kontrol, 
                               prostor závodu je CHKO – prosím respektujte zákaz použití bot s     hřeby  ,
                               abychom zde ještě mohli někdy závodit!!!

Parametry tratí:        
Kategorie Délka (km) Převýšení (m) Počet kontrol

D10 1,8 42 8
D14 1,8 62 9
D18 2,4 74 20
D19 2,4 74 20
D35 2,0 74 18
H10 1,8 42 8
H14 1,8 62 9
H18 2,5 110 22
H19 2,5 110 22
H35 2,5 100 22
H50 1,9 52 14

P 1,9 60 14
HDR 1,8 42 8



Popisy kontrol:       Piktogramy jsou k dispozici v centru formou samoobsluhy a také na mapě.

Mapa:                      Vápenice, 1:4 000, E=2m, stav listopad 2015, formát A4; vodovzdorně upravena
                                  autor: Bob Stoklasa.
                                  
Terén:                     Přírodní rezervace Vápenice, součást Čelechovického devonu, dosud pro OB 
                                 nepoužita; jedná se o zcela otevřený terén s travnatou podložkou, obsahující 
                                 opravdu velké množství terénních tvarů (Silická planina v malém) a několik
                                 lomů.

Vyčítání SI čipů:    V centru závodu. Každý závodník, i když nedokončí závod, je povinen vyčíst
                                 svůj čip neprodleně po příchodu do centra. 

Ražení:                    Elektronické – SportIdent    

Odběr map:            Mapy se nebudou v cíli odebírat, dodržujte prosím fair-play.

Vyhlášení výsledků: Předpokládané vyhlášení výsledků v cca 13:00; vyhlášeni budou 3 nejlepší 
                                    závodníci všech kategorií kromě HDR (zde dostanou odměnu všichni) a P (tato 
                                    kategorie nebude vyhlášena).

Záchody:                 Omezeně v centru závodů (malá hospoda = malý WC), cestou na start bude
                                 přistaveno mobilní WC TOITOI.

Občerstvení:          V cíli bude k dispozici teplý čaj, v místní hospodě guláš, polívka, pivo, rum…

Upozornění:           Závodníci startují na vlastní nebezpečí; bezplatná lékařská pomoc je  
                                 poskytována pouze po doběhu v centru závodu; následující lékařskou pomoc si 
                                 každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění. 

Poděkování:        Závod se může uskutečnit díky vstřícnému přístupu obce Slatinky a odboru
                                 životního prostředí Olomouckého kraje.               

B.S.   Ředitel závodu
K.O.  Hlavní rozhodčí
B.S.   Stavitel tratí


