Sprint cup
POKYNY
2. závod Sprint cupu
závod Rankingu 2011 s koeficientem 1,04
veřejný závod jednotlivců
Poř. orgán:

Český svaz orientačního běhu

Poř. subjekt:

Magnus Orienteering (ASU)

Datum:

středa 1. června

Centrum:

Ústí nad Orlicí – Mírové nám. (GPS: 49°58'23.202"N, 16°23'37.802"E)

Parkování:

v ulicích města Ústí nad Orlicí mimo závodní prostor, nejlépe podle plánku na webových
stránkách závodu. Nebude vybíráno parkovné.

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum
nádraží ČD – centrum
nádraží bus – centrum
start, cíl – centrum

200 – 1000 m
1000 m
200 m
0m

Program:

16:00 – 17:00
17:30
18:55

prezentace
start 00
vyhlášení vítězů

Použitý systém ražení: elektronický – SportIdent, v případě selhání SI jsou na mapě R políčka pro ražení
kleštěmi. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Závodník si při průchodu
předstartem musí vymazat a zkontrolovat čip. Kategorie P startují na startovní krabičku.
Závod končí oražením SI jednotky na cílové čáře. Závodník je povinen bezprostředně po
doběhu vyčíst čip v cílovém prostoru.
Startovní čísla: pouze pro kategorie D21E a H21E, odběr samoobsluhou u informační tabule
Startovní listiny: - zveřejněny na stránce závodu a v centru,
- kategorie P mají libovolný start od 05 do 50 (na startovní krabičku)
Parametry tratí: budou zveřejněny na stránce závodu a v centru závodu
Popisy kontrol: v centru u informační tabule
Terén:

město, mírný svah s nepravidelnou sítí komunikací, klidová zóna, městské parky

Zakázané prostory: - vyznačeny na plánku na stránkách závodu. Prostor závodu je ohraničený ulicemi
Jilemnického, Čs. Armády, Tvardkova, 17. listopadu, Mírovné náměstí, Barcalova,
Velké Hamry
- je přísně zakázáno překonávat plochy v závodní mapě vyznačené značkami
421, 528.1, 526.1, 709, 714 a liniové objekty vyznačené značkami 521.1, 524, 707.
Porušení bude trestáno diskvalifikací.

Mapy:

Kociánka, 1:4 000, E = 2 m, formát A4
Vytvořena podle mapového klíče ISSOM 2007. Stav květen 2011. Mapoval a hlavní
kartograf Jan Fátor. Mapy vytištěny laserem v ADA COPY SERVISU.
Zvláštní mapové značky:
černý křížek
jiný umělý objekt

Povinné úseky: start – začátek orientace (mapový start)
kontrola č. 100 – cíl
značeno červenými fáborky
Předpokládané časy vítězů: dle SŘ. 12 - 15 minut
Časový limit:

30 minut

Cíl:

cíl bude uzavřen v 18:50. Mapy se po doběhu odevzdávají. Výdej map v 18:20.
Závodníci jsou povinni chovat se v duchu fair play a zejména podle bodů 6.1 a 6.4
pravidel orientačního běhu.

První pomoc:

nemocnice Ústí nad Orlicí (cca 500 m od centra závodů)

Výsledky:

- průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru
- celkové výsledky budou na www stránkách (http://sc11.aljosa.org)
- vedoucí oddílů si mohou objednat výsledky v tiskové podobě za 50,- Kč

Občerstvení:

- v cíli (voda a šťáva)
- stánky s občerstvením v centru v rámci celoměstské akce „Město v pohybu“

WC, mytí, šatny: - WC v budově ZŠ Komenského (100 m od centra, bude značeno)
- mytí pořadatel nezajišťuje
- šatny lze využít v prostorách ZŠ, možnost převléknutí přímo v centru (úschova věcí ve
stanu)
Jury:
Vyhlášení:

Václav Farář (LPU), Tomáš Matras (CHT), Pavel Ptáček (BBM)
v 18:55 v centru na pódiu. Vyhlášeni budou první tři v kategoriích H21E, D21E
a vítězové v ostatních kategoriích.

Protesty:

písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích pokynů
k soutěžím sekce OB v roce 2011.

Funkcionáři závodu:
Ředitel
Hlavní rozhodčí
Stavitel tratí
Upozornění:

Kamil Koblížek
Jan Fátor (R1)
David Aleš (R1)

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele
závodů nebo organizátorem akce „Město v pohybu“.
Závodníci nesmí používat boty s hřeby! Bude kontrolováno na startu.

