Krnov Open Indoor Orienteering Championship
Datum:

18. února 2009 (středa)

Pořadatel:

Pavel Rychlý, Pavla Hrouzová

Místo konání:

Malá tělocvična ZŠ Krnov, Žižkova 3, p. o.
(souřadnice pro GPS: 50°5'27.13"N, 17°42'48.135"E)

Kategorie:

YOUTH – děcka z orienťáckého kroužku
JUNIOR – dorost z orienťáckého kroužku
MASTER – ostatní orienťáci
Junior a Master mají stejnou trať, Youth má trať kratší.

Přihlášky:

Do 16. února 2009 (pondělí), paja.rychly@seznam.cz
paja.hrouzova@email.cz

Mapa:

Unpredictable race, měřítko neznámé, stav únor 2009
Autor: Pavel Rychlý
Rozměry: A4
Zvláštní mapové značky: skoro všechny …
Mapa nebude vodovzdorně upravena.

Systém ražení:

Papírové průkazy

Terén:

Kontinentální s minimálním převýšením, velice dobrá viditelnost.

Prezentace:

Není nutná, hlavně buďte připraveni kdykoliv vyběhnout.

Start 00:

Předpokládá se v 16:45
Prosíme účastníky, aby dostavili do tělocvičny s dostatečným (15´)
předstihem, neboť startovka se bude vyvěšená pravděpodobně až na
místě.

Popisy kontrol:

Budou vyvěšeny v centru závodu.

Tratě:

Prosíme závodníky, aby věnovali zvýšenou pozornost správnému
kontrol, neboť vzhledem k terénu se tratě poměrně často kříží.

Povinné úseky:

Na trati není žádný povinný úsek, doběh z poslední kontroly není
značen.

Zakázaný prostor: Celá tělocvična a prostor startu a cíle.
Označení kontrol:

Na kontrolách bude malý lampion a kleště.

Časový limit:

2623 minut

Občerstvení:

Na trati nejsou vzhledem k délce trati občerstvovací stanice, spoléhejte
hlavně na vlastní zásoby.

„Pravidla hry“:
- závodníci jsou povinni proběhnout trať danou pořadím kontrol,
- je přísný zákaz absolvování závodu v hřebových botách,
- je přísný zákaz razit kontroly, které se nacházejí za žebřinami, protažením ruky skrze
šprušle žebřin; žebřiny se musí oběhnout,
- je zakázáno jakékoliv manipulace s kontrolami a objekty rozmístěnými v tělocvičně;
zakazuje se lezení na žebřiny, šplhání po tyčích, skákání po trampolíně a na žok.
Porušení těchto pravidel bude důvodem k diskvalifikaci.
Průběh závodu:
Předpokládáme, že se bude startovat intervalově po minutě, vše záleží na počtu
přihlášených. Doufáme, že to vše stihneme, neboť po nás od 18 h. nastupují babky karimatky.
Po doběhu jsou závodníci povinni odevzdat průkaz a mapu. Mapy se budou vydávat po
vyběhnutí posledního závodníka.
Protesty:

Protesty je možno podat písemně JURY s vkladem 15 €.
Žádný protest nebude uznán.

JURY:

Bude vyvěšeno v centru závodu

Užitečné rady:

Nechejte doma:
- buzolu (na mapě stejně nejsou severojižní čáry),
- prorážečky (podrost v tomto ročním období ještě nebují),
- mapník (Michal Jančařík říkal, že pršet nebude).
Vezměte si s sebou:
- tričko, trenýrky a boty s podrážkou nezanechávající šmouhy.

WC, umývání:

WC je na chodbě budovy tělocvičny a sprchu nebudete potřebovat,
neboť se za tu chvilku ani nezpotíte.

Ceny:

Pro první tři diplomy + potlesk poražených

Vyhlášení vítězů:

Ihned, jakmile doběhne poslední závodník a
zpracujeme výsledky.

Zdravotní služba:

Nebude, volejte 155. Všichni startují na vlastní nebezpečí.

Fotky z prostoru závodu:

Do začátku závodu může dojít ještě ke změnám v rozpise.
Dotazy a připomínky posílejte na výše uvedené emailové adresy.
Pavel Rychlý

Pavla Hrouzová

Ředitel závodu a stavitel tratí

Hlavní rozhodčí

