PODZIMNÍ KOTÁR 2014 – POKYNY
Pořadatelský subjekt

KOB KONICE

Funkcionáři

Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí
Stavitel tratí

Datum

28. října 2014

Klasifikace závodu

Klasická trať – jednorázový denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol
a intervalovým startem.

Prezentace

Do 10.30 hodin v centru (prosíme o dochvilnost).

Centrum

Ošíkov – Penzion U SEDLÁKA – hala bývalé pily a přilehlé terasy – oddílové stany

Miroslav Hlava R1
Josef Procházka R2
Václav Navrátil R3

GPS: 49°39'18.720"N 16°49'9.120"E
Zde naleznete prezentaci, cíl, stany (vlastní), WC, mytí a bufet.
o
Start 00

11.00 hodin

Vzdálenosti

Parkoviště – centrum:
Centrum – start:
Cíl – centrum:

100 metrů – na zpevněné ploše za penzionem,
po zaplnění ve vesnici podél silnice
500 metrů po silnici – žlutočerné fáborky –
buďte velice opatrní
100 metrů - neznačeno

Kladecká dolina skála, 1:10 000, E = 5m, stav duben 2014, zpracovaná dle klíče
ISOM, tisk Nord service, s.r.o. Autor mapy je Bohumil Háj a Petr Matula.
Mapy o rozměru A4 budou pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně. Popisy
kontrol zvlášť v centru závodu. Mapy se v cíli neodevzdávají – pravidlo FAIR PLAY.

Mapy

Zvláštní mapové značky:

zelený křížek – vývrat
zelený kroužek – výrazný strom
hnědý křížek - plošinka
černý křížek – jiný umělý objekt

Terén

Velmi kopcovitý terén místy s podrostem, hluboké rýhy, hustá síť komunikací,
porostově pestrý.

Tratě

Předpokládaný čas vítěze je dán Soutěžním řádem – klasická trať.
Trať kategorie DH10N je osazena smajlíky ☺ .
Závodníci kategorií HDR, P a T mohou startovat kdykoliv do startovního času 90.

Občerstvení

V centru.

Vyhlášení výsledků

Od 14.30 hodin v centru. Budeme vyhlašovat nejlepší závodníky všech kategorií
kromě HDR (obdrží drobnou cenu po doběhu), P a T.

Způsob ražení

Elektronický systém SPORTIdent.

Protesty

Písemně oproti vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu.

Složení jury

V případě podání protestu bude nabídnuto Evě Horčičkové (UOL), Marku Otrubovi
(PLU) a Jiřímu Otrusinovi (JPV).

Bufet

Penzion U SEDLÁKA bude provozovat bufet - pivo, limo, klobásy a další krajové
speciality.
Pořadatelé děkují všem majitelům lesů za souhlas s pořádáním závodů,
obci Kladky – panu ing. Josefu Hofmanovi za pomoc
a všem, kteří nás podpořili při uspořádání tohoto závodu.

