Tělovýchovná jednota TŽ Třinec - orientační běh

MISTROVSTVÍ MSK VE SPRINTU
13. ročník MEMORIÁLU OTTY GAVENDY

SOBOTA 1. 4. 2017

ČESKÝ TĚŠÍN

POKYNY
MISTROVSTVÍ MSK VE SPRINTU

3. závod jarního žebříčku MSKS ČSOS s ID 3768 s koeficientem 1,02 a
veřejný závod v OB
13. ročník MEMORIÁLU OTTY GAVENDY
Závody se konají pod záštitou města Český Těšín
Sobota 1. 4. 2017
Technické provedení
Centrum závodu
Prezentace
Možnost převlékání:

Start 00
Start kat. HDR, P
Vzdálenosti

Parkování
Systém ražení SportIdent

Organizace startu

Kategorie HDR
Popisy kontrol
Cíl
Vyčítání SI čipu
Mapa:
Terén:

TJ TŽ Třinec, oddíl orientačního běhu
Městské koupaliště Český Těšín
GPS 49.7513917N, 18.6086189E
9:30 - 10:30 hod.
Městské koupaliště Český Těšín
- ve vlastních oddílových stanech na určeném místě
V areálu koupaliště je omezen pohyb.
Přísný zákaz vstupu k vodním plochám na koupališti a do
zakázaných míst označených červenobílou páskou!!!
11,00 hod., intervalový dle startovky
je libovolný v čase 0-60, mají zvláštní koridor, startují na
startovní krabičku
parkování
0m, dle pokynů pořadatelů
Centrum - start
100m, modrobílé fáborky
Centrum - cíl
0m
K rozcvičení využijte louku a cesty před startem
parkoviště u Městského koupaliště Český Těšín, dle pokynů
pořadatelů. Příjezd na parkoviště z ulice Slezské
Přísný zákaz parkování na jiných místech!!
v případě poruchy razíte kleštěmi do políček v mapě (v levém
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 koridoru si závodník stoupne k mapám a po
odstartování si bere mapu, běží 100 m k mapovému startu
označen lampionem po červených fáborcích
kategorie HDR - NENÍ V TERÉNU ZNAČENÁ
pouze na mapě vlevo
závodník razí na cílové čáře. Mapy se v cíli odevzdávají,
k dispozici budou od 12 hod.
v místě prezentace (každý závodník je povinen si ihned po
příchodu z cíle do centra vyčíst čip!!)
Český Těšín - Hrabinská, 1: 4000, E=2,5 m, stav březen 2017,
ISSOM, formát A3, vodovzdorně upravena,
autor: Martin Kovařík
městská zástavba se zelení, rovinatý až mírně svažitý

Časový limit
Občerstvení
WC, mytí
První pomoc
Vyhlášení výsledků

Vyhodnocení kat. HDR
Memoriál Otty Gavendy
Jury
Protesty

Ustanovení
Zakázaný prostor
Zakázané překonávání

Upozornění

Různé
Funkcionáři závodu:

60 min
v cíli šťáva a voda, v místě shromaždiště - bufet
na shromaždišti v budově při vstupu do areálu koupaliště
Prosím udržujte čistotu, zde je možné se i částečně opláchnout.
Budova prochází rekonstrukcí, příchod k WC je omezen
na shromaždišti, základní ošetření
předpokládané vyhlášení cca v 12,45 hod.
- závodníci na 1.-3.místě v kat. DH10C, DH12, DH14, obdrží
pohár, diplom, drobné věcné ceny
- závodníci v ostatních kategoriích na 1. -3. místě obdrží diplom
a věcnou cenu
Všichni závodníci kat. HDR budou vyhlášeni jako první při
předávání cen a obdrží malý balíček a účastnický diplom.
vítězové v kategoriích D14 a H14 obdrží pohár
„Memoriálu Otty Gavendy“
Hana Sochorová (HAV), Josef Juřeník (MOV), Josef Zajíc
(LOV)
Písemné proti vkladu 100 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné
protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení
závodu na adresu hlavního rozhodčího:
Mária Kovaříková, Palackého 433, 739 61 Třinec.
závod je pořádán v souladu s pravidly OB, soutěžním řádem a
prováděcími pokyny MSKS ČSOS pro rok 2017
v době závodu - městské prostory mezi ulicemi Karvinská,
Ostravská, a městským koupalištěm s výjimkou cesty na start
V průběhu závodu je zakázáno překonávat objekty, které
jsou v mapě zakresleny mapovými značkami:
301.1 Nepřekonatelné vodní těleso
410.0 Nepřekonatelná vegetace
521.0 Nepřekonatelná zeď
524.0 Nepřekonatelný plot nebo ohrada
526.1 Budova.
527.0 Privát (tímto symbolem značeny i záhony)
Dále je zakázáno vstupovat do prostorů vymezených mapovou
značkou: Dočasná konstrukce nebo uzavřená oblast.
Dodržování pravidel bude v terénu pořadateli kontrolováno.
Porušení pravidel a zákazů bude trestáno diskvalifikací!
Běží se za plného provozu, dbejte zvýšené opatrnosti!!!
Vždy se pořádně rozhlédněte při překonání silnic a
parkovišť!!! Auta a cyklisté mají přednost!!!
Tratě se i několikrát kříží, dbejte na správné pořadí kontrol!
V prostoru závodu probíhají místy výkopové práce a údržba
zeleně.
Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí!!
ředitel závodu:
Anna Gavendová
R3
hlavní rozhodčí:
Mgr. Mária Kovaříková
R3
stavitel tratí:
Martin Kovařík
R2
zpracovatel 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.
Město Český Těšín
Městské koupaliště Český Těšín (p. Ing. Edvard Huczala)
AC Steel a.s., Český Těšín
Steeltec s.r.o.
ENEZA, s. r.o.
SmVaK, a.s.
Kohut s.r.o.
ČSOB pojišťovna a.s.
TJ TŽ, spolek
Energetika Třinec, a.s.
Vesuvius, Česká republika a.s.

