Tělovýchovná jednota TŽ Třinec – orientační běh

MISTROVSTVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
V NOČNÍM ORIENTAČNÍM BĚHU
12. ročník MEMORIÁLU OTTY GAVENDY

SOBOTA 9. 4. 2016

OLDŘICHOVICE

POKYNY
Mistrovství MSKSOS v nočním OB
4. závod JKŽ s ID 3322 s koeficientem 1,00 a veřejný závod v OB
12. ročník MEMORIÁLU OTTY GAVENDY
Sobota 9. 4. 2016
Technické provedení
Shromaždiště
Prezentace
Převlékání:
Start 00
Start 1
Start 2
Vzdálenosti

Kontroly
Výměna mapy
Popisy kontrol
Systém ražení SportIdent

Organizace startu

Cíl
Vyčítání SI čipu
Mapa:

Terén:
Časový limit
Občerstvení:
WC, Mytí
První pomoc

TJ TŽ Třinec, oddíl orientačního běhu
Hájenka Oldřichovice
GPS 49.6421383N, 18.6614161E
19:00 – 20:00 hod. Hájenka Oldřichovice
v sále hájenky, udržujte čistotu
20,45 hod., intervalový dle startovky
Pozor JSOU 2 STARTY!!!
všechny kategorie kromě D10C, H10C
D10C, H10C - startují na startovní krabičku
od startovního času 15 (tedy v 21 hod) do startovního času 30
parkování auta
100-150m dle pokynů pořadatelů
Centrum – start 1
300m
modrobílé fáborky
Centrum – start 2
250m
zelenobílé fáborky
Centrum – cíl
100m
Cesta na start 1 vede kolem cíle
Na stojanech je odrazka
Kat. H20, H21 mají výměnu mapy, obě mapy dostanou
v mapníku na startu, na 13. kontrole otočí mapu a pokračují
samoobslužně k dispozici na shromaždišti
v případě poruchy razíte kleštěmi do políček v mapě (v pravém
dolním rohu). Mapy s mechanickým ražením odevzdejte
cílovému rozhodčímu a uveďte, která kontrola nefunguje.
- v prvním startovacím koridoru si závodník vynuluje SI čip
v nulovací jednotce
- v druhém startovacím koridoru závodník provede kontrolu
vynulování SI čipu v kontrolní jednotce
- ve třetím startovacím koridoru si závodník bere mapu (1min do
startu), poté na signalizaci vybíhá
závodník razí na cílové čáře. Mapy se v cíli neodevzdávají,
dodržujte fair-play.
v místě prezentace (hájenka)
1: 10 000, E 5 m, ISOM 2000, stav březen 2016, formát A4
Mapoval: Ing. Jaroslav Opletal
mapa vodovzdorně upravena
v mapě nejsou vývraty!!
středoevropský, s nepatrným převýšením, s poměrně hustou sítí
komunikací, porostově pestrý, snížená průchodnost (spousta
klacků pod nohama), polomy, podrost.
150 min
na shromaždišti po doběhu čaj, v místě shromaždiště - bufet,
na shromaždišti, prosím udržujte čistotu
na shromaždišti MUDr. Gabriela Argalášová

Vyhlášení výsledků
Memoriál Otty Gavendy
Jury
Protesty
Ustanovení
Důležité

Různé
Činovníci závodů:

předpokládané vyhlášení v 22,30 hod.
Vyhlášení obdrží diplom a sladkou odměnu
vítězové kategorií D12, H12, H14 obdrží pohár „Memoriálu
Otty Gavendy“
Pavel Rychlý (KRN), Tomáš Sochor (HAV), Marie
Procházková (SOP)
odevzdejte písemně u hlavního rozhodčího s vkladem 100,- Kč
závod je pořádán v souladu s pravidly OB, soutěžním řádem a
prováděcími pokyny MSKS OS pro rok 2016
- v lese probíhá intenzivní těžba dřeva
- v mapě jsou vyznačeny velké polomy značkou 710.0
nebezpečná oblast (fialové mřížky), při stavbě tratí jsme se
snažili těmto oblastem vyhnout, polomů je, ale v terénu více
Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí!!!
Doporučujeme krytí dolních končetin.
ředitel závodu:
Anna Gavendová
R3
hlavní rozhodčí:
Mgr. Mária Kovaříková
R3
stavitel tratí:
Martin Kovařík
R2
zpracovatel přihlášek a výsledků: Antonín Walaski

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A SPONZORŮM ZÁVODU
Oddíl orientačního běhu TJ TŽ Třinec děkuje všem partnerům za pomoc při zajišťování
závodů a sponzorům za věnované sponzorské dary.
Lesy ČR, lesní správa Jablunkov
Myslivecké sdružení Oldřichovice
Město Třinec
Energetika Třinec, a.s.
Vesuvius, Česká republika, a.s.
Ing. Vlastimil Mutina
Steeltec s.r.o.

