KONICKÝ KOTÁR 2013 – POKYNY
Mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati 2013,
6. závod Hanáckého žebříčku jaro, 4. závod Jihomoravské ligy
a závod veřejný v orientačním běhu na klasické trati, rankingový koeficient 1,02
Pořadatelský subjekt

KOB KONICE

Funkcionáři

Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí
Stavitelé tratí

Datum

27. dubna 2013

Klasifikace závodu

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

Prezentace

V sobotu 27. dubna 2013 do 10.30 hodin v centru (prosíme o dochvilnost).

Centrum

Šebetov – koupaliště GPS: 49.5421 N, 16.7207 E
Zde naleznete závodní kancelář, louku pro oddílové stany, šatny – Kemp u Lemura (doporučujeme pro
ADA, STE, OOL, SBR) a Krčma u piráta, WC a mytí.

Start 00

11.00 hodin

Vzdálenosti

Parkoviště auta – centrum:
Parkoviště bus – centrum
Centrum – start
Centrum – cíl

Mapy

Mojetín, 1:15 000 (DH16 – 21, H21K a H35) a 1:10 000 (ostatní), E = 5m,
stav červen 2012, zpracovaná dle klíče ISOM, tisk Nord Service Ltd., autoři Bohumil Háj, Petr Mareček
(HK) a Jakub Háj.
Mapy o rozměru A4 budou pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně.
Popisy kontrol v centru závodu.
Zvláštní mapové značky:
zelený křížek – vývrat
zelený kroužek – výrazný strom
hnědý křížek - plošinka
černý křížek – jiný umělý objekt

Terén

Kopcovitý terén s podrostem, hluboké rýhy, hustá síť komunikací, porostově pestrý. V lese probíhá
intenzivní těžba – nové paseky dokresleny.

Tratě

Předpokládaný čas vítěze je dán Soutěžním řádem – klasická trať.
Trať kategorie DH10N je neofáborovaná, ale jsou na ní osazeny smajlíci vyznačující správný směr.
Závodníci kategorií HDR a P mohou startovat kdykoliv od času 30 do času 100.

Občerstvení

Na občerstvovací stanici (za vedra) bude voda.

Vyhlášení výsledků

Od 15.00 hodin v centru.

Způsob ražení

Elektronický systém SPORTIdent.

Protesty

Písemně oproti vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu.

Složení jury

V případě podání protestu bude nabídnuto Liboru Adámkovi (ABM), Marku Otrubovi (PLU) a Jiřímu
Otrusinovi (JPV).

Bufet

V blízké restauraci - pivo, limo, klobásy a další krajové speciality.

Miroslav Hlava
Josef Procházka
Miroslav Hlava

do 500 metrů – podél silnice v obci a pokynů pořadatelů
600 metrů –podél silnice na návsi
1450 m (160 m stoupání) – modrobílé fáborky
450 metrů – modrobílé fáborky (cestou na start - možnost
občerstvení a odložení věcí)

Pořadatelé děkují všem majitelům lesů za souhlas s pořádáním závodů,
obci Šebetov - panu Zdeňkovi Čížkovi a všem, kteří nás podpořili při uspořádání těchto závodů.

