
Pokyny pro závodníky

13.května 2013 (pondělí)

Krajský přebor škol v     orientačním běhu  

Pořadatelský orgán: Jihočeská  asociace  orientačních  sportů,  Český  svaz  orientačních  sportů  
    ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů České republiky
Pořadatelský subjekt:   Sdružení Orientačních Sportů, o.s., Jindřichův Hradec
Spolupořadatel: Město Jindřichův Hradec
Spolupracující subjekt: Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec
Datum: Pondělí 13. května 2013
Centrum: Gymnázium  Vítězslava  Nováka,  Jindřichův  Hradec,   GPS: 49°8'51.749"N,  14°59'57.581"E, 

tělocvična gymnázia,  Přísný zákaz vstupu bez přezutí.
Prezentace: od 8:30 – 9:30 v centru.  Žádáme vedoucí výprav, aby nahlásili  změny v přihláškách. Dodatečné 

přihlášky a změny jsou možné jen dle možností pořadatelů.
Start: 00 = 10:00,  vzdálenost  z centra  600 metrů,  modrobílé  fábory,  přecházíte  místní  komunikaci.  Na start  se 

dostavte s dostatečným časovým předstihem a nezapomeňte si vymazat a zkontrolovat SI čip
Cíl: vzdálenost z centra 400 m
Mapa: Městský park, 1:5 000, ekvidistance 2 m, zvláštní mapové značky jsou uvedeny na mapě
Popisy kontrol: na mapách piktogramy, v centru souhrn kontrol v piktogramech a jejich slovní přepis
Závodní prostor: pro závodníky platí zákaz vstupu do parku s výjimkou cesty na start.
Upozornění: starší  věkové  kategorie  přebíhají  v průběhu  závodu  místní  komunikaci. Pozor  na  auta. 

Je zakázáno překonávat řeku mimo  na mapě vyznačené mosty. Opatrně!!!
Občerstvení:        v centru po doběhu.
Odevzdávání map: po doběhu jsou všichni závodníci povinni odevzdat mapu do týmové tašky. Budou vydány po 

startu posledního závodníka.
Značení: na start modrobílé fábory , ze startu na mapový start a ze sběrné kontroly do cíle  fábory červené. 
Terén: městský park, městská zástavba, smíšený les, údolí řeky Nežárka, vysoké převýšení
Ražení: SportIdent.V  předstartovních  koridorech  si  nezapomeňte  vynulovat  a  poté  zkontrolovat  čip. 

Vypůjčený čip závodník odevzdá při vyčítání v centru. Náhrada za ztrátu čipu 700,-Kč. Při poruše 
SI jednotky si  průchod kontrolou označíte kleštěmi do mapy a v cíli to oznámíte pořadateli.

Startovní listina: vyvěšena na internetu, v centru,  na startu.
Předběžné výsledky: budou průběžně vyvěšovány v centru
Vyhlášení výsledků: dle průběhu závodu, předpoklad 12:00. Vyhlašují se první tři v každé   kategorii a výsledky 

soutěže družstev.
Zdravotní služba: přímo v cíli 
WC: v centru. Prosíme dodržujte čistotu.
Jury: protesty u hlavního rozhodčího.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody jimi způsobené.
Prosíme všechny závodníky o dodržování pořádku v centru a  v prostoru závodu.

                                                                                                                                                          Děkujeme

Hlavní funkcionáři závodu: Ředitel Tereza Hojná
Hlavní rozhodčí Petr Kubičko (R3)
Stavba tratí Jan Beneš (R2)
Informace: Martina Kubičková,  kubrtice@seznam.cz

Správný směr přejí pořadatelé

                                

http://new.gvn.cz/

