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I N F O R M A C E , POKYNY

     Vítáme Vás na veřejném závodu v orientačním běhu jednotlivců. Každý oddíl při presentaci obdrží plastikový
     pytel do kterého dávejte veškeré odpadky. Jestliže chcete pomoci pořadatelům, vezměte odpadky domů do 
     popelnic, nebo je odložte zavázané v místě presentace při odjezdu. Děkujeme.

Shromaždiště: Parkoviště u hotelu "U pralesa". 
Na shromaždišti udržujte klid a pořádek, ať se majiteli a místním obyvatelům neznechutíme.

Pořadatelé: OCB + PCB .

Sponzor: S . B . G. color  s.r.o.  /barvy, nátěry, omítkové nátěry/.

Prezentace: Na shromaždišti od 10.30 do 11.30 hod. Máte-li změny nebo dohlášky, vezměte si Formulář 
požadavků při prezentaci, vyplňte ho a pak proveďte prezentaci a zaplaťte vklad za celý oddíl. 
Prezentaci provede pouze jeden člen oddílu. Zážitky z prázdninových závodů si sdělujte na parkovišti, 
u prezentace to ruší.

Zákazy: Je zákaz vstupu do lesa na západ od silnice Benešov -Pohorská Ves, na cestu od cíle ke sběrné 
kontrole a na soukromé pozemky .                   

Parkování: Parkoviště hotelu " U pralesa". Prosíme, šetřete místem, ať se vejdou i ostatní návštěvníci hotelu.

Mapa: Laserový tisk mapy Černé údolú, 1 :10 000, E=5, velikost A4 /21x30cm/, část.revize 2013. Mapy 
nejsou v obalu, ale obaly budou na startu k dispozici . Mapy se vydávají 1 minutu před startem. 
Proveďte si kontrolu, zda máte mapu s vaší tratí a uložte jí do obalu. Doporučujeme dát mapy i za 
sucha do obalu.

Vzdálenosti : Parkoviště - start :1300 m; parkoviště - cíl : 800 m.

Start : Startovní čas 00 = 12.00 hodin. Po startu je povinný úsek dlouhý 100m k začátku orientace 
/trojúhelník/, kde je lampion bez čísla. Nedodržení povinného úseku bude důvodem k diskvalifikaci. 
Závodníci kategorie F mají volný čas startu v odstupu 1 minuty /v pořadí příchodu na start/ v intervalu 
startovních časů  00 - 60. Start určí rozhodčí na startu. Povinné úseky jsou značeny červenobílými 
fáborky.

Cíl : V cíli je stojan s cílovou krabičkou a tabule s nápisem CÍL. Po označení cíle do SI /ukončení závodu/ 
není možný vstup do závodního prostoru. Z poslední kontroly je povinný úsek do cíle dlouhý 90 m .

Ražení : SI průkazky pro všechny kategorie. Kategorie F může použít SI, nebo papírové průkazy a značí 
kleštěmi. 

                   Vyčítání SI a odevzdávání papírových průkazů na shromaždišti .

Občerstvení : Během závodu bude občerstvovací stanice na naznačeném místě na mapě.

Trať  F : Značení provedeno oranžovými fáborky. Čas se účastníkům neměří a pořadí v kategorii se neurčuje.

Čas.limit : 180 minut .

Popisy : Budou vydány v obálkách pro celý oddíl při presentaci .

Výsledky : Předběžné na shromaždišti; vyhlášení výsledků provedeme co nejdříve, předpokládáme do 15 hodin.

Jury : Vojtěch Soudek/TCB/, Petr Klimeš/KRE/, Ivo Šafařík/CST/.                 

Soutěž : 1. Závodník z kategorie H21,H35, který dosáhne na úseku /1780m dlouhém/ mezi kontrolami č.116 a 
č.123 nejlepšího času, získá titul NEJVĚTŠÍ KONÍK JIHORU 2013 a mimořádnou cenu .

2. Závodnice z kategorií D21,D35, která dosáhne na úseku /1460m dlouhém/ mezi kontrolami č.115 a 
č.126 nejlepšího času, získá titul  NEJRYCHLEJŠÍ KOBYLKA JIHORU 2013 a mimořádnou cenu.

Upozornění : V lese probíhá rozsáhlá těžba dřeva a to ztěžuje orientaci i běh /větve a kmeny na zemi, nové mýtiny,  
oplocenky, vyjeté koleje od traktorů, které vypadají jako cesty/, vezměte to v úvahu.

                   Cesta na start a z cíle vede po rušné a nepřehledné silnici. Choďte vlevo a za sebou. Poučte děti !



Pěkný  zážitek  všem  účastníkům  závodu  přejí  pořadatelé !


