Sportovní klub orientačního běhu
SKOB Frýdek-Místek

BFM

Pokyny
8. závodu podzimního krajského žebříčku MSK 2008 v OB

na krátké trati
Pořadatel:
Datum:
Místo:
Prezentace:
Start 00:

SKOB Frýdek-Místek (BFM)
sobota 25.10.2008
Libhošť, restaurace U kolářů
v místě shromaždiště od 9.15 hod., dohlášky a změny do 10.15 hod. (osobně u M.Binčíka)
11.00 hod., výdejna map na startu, trojúhelník na mapě na mapovém startu (červené fáb.), 50 m
Kategorie X10N, P2, P4 startuje v libovolném čase do času 60, dle pokynů startéra
Nulování čipů: na předstartu nulovací a kontrolní jednotky
Vyčítání čipů: na shromaždišti, dle Pravidel OB je závodník povinen se dostavit k vyčtení čipu
bezprostředně po doběhu do cíle (zde – ihned po příchodu na shromaždiště) !!
Vzdálenosti:
centrum-start,cíl 1300 m (modrobílé fáborky)
Mapa:
BOROVEC 2008, 1:7500, E 2 m, stav září 2008 autoři: P.KONŮPKA ml., V.MUTINA, J.PETR
ml., J.PETR, mapa vodovzdorně upravena, formát A4
Terén:
mírně zvlněný, porostově členitý, většinou čistý, jámovitý (bývalý vojenský prostor)
Ražení:
SI, v případě poruchy jednotky razit do R políček na mapě, v cíli toto nutno nahlásit a předat
mapu vedoucímu cíle !!, (v případě odcizení kontroly vzít lísteček s číslem kontroly, předat v cíli)
Zápůjčka SI:
cca 15 ks, oproti podpisu za 40,-Kč, ztráta SI za 700,-Kč
Popisy:
piktogramy tratí v sáčcích pro vyvěšování výsledků
Občerstvení:
restaurace, po doběhu v cíli
Převlékání:
sál restaurace, zákaz vstupu v obuvi se hřeby !! zákaz vstupu ve znečištěné obuvi z lesa !!
Předpis:
závodí se dle pravidel pro OB, SŘ soutěží ČSOB a MSKS
Protesty:
s poplatkem 100,-Kč hlavnímu rozhodčímu
Upozornění:
závodníci startují na vlastní nebezpečí, základní lékařská pomoc bude poskytnuta v cíli závodu,
další lékařská pomoc se provádí na účet zdravotních pojišťoven.
Zvl.map.značky: uvedeny na mapě v legendě (výr.strom, vývrat, jiný objekt, okop)
Zdravotník:
v cíli
Jury:
Anna Gavendová (TRI), Zdeněk Juračka (HAV), Jiří Ryšavý (MOV)
WC:
na shromaždišti v restauraci, cestou na start není WC
Umývání:
lavory za restaurací
Výdej map:
cca po 12.30 hod.
Vyhlášení:
diplomy, drobné ceny pro první tři závodníky všech kategorií, vyhlášení cca 14.00 hod.
Časový limit:
120 minut
Linie:
oranžové fáborky
Upozornění:
Závodníci, kteří odstartují s jiným čipem budou diskvalifikováni !!
Nutno dodržet fáborkovanou cestu na start a z cíle, při zkrácení cesty se vystavujete
možnosti diskvalifikace !! V případě špatného počasí možno odložit oblečení v cílovém
stanu (v místě občerstvení u cíle, poblíž startu)
Pořadatelé:

ředitel závodu –
hlavní rozhodčí –
stavitel tratí –
vedoucí startu –
vedoucí cíle –
PC, SI –

Renata ŘEHOVÁ
Vlastimil MUTINA
Martin SVOBODA
Jiří PETR
Petr KONŮPKA
Milan BINČÍK

Hezký a příjemný sportovní zážitek v lese přejí pořadatelé z SKOB F.-Místek.

