ALBIS OL – POKYNY pro 10.10.2010
Pořadatelé:

Klub orientačního běhu Děčín a ESV Lok. Bad Schandau, e.V..
Informace, startovka a výsledky na http://www.albisol.kobdecin.cz
Dotazy na email kobdecin@seznam.cz

Datum:

Neděle 10.10.2010

Rozsah závodu:

- závod jednotlivců na klasické trati s rankingovým koeficientem 1,00
- kategorie H10 až H70, D10 až D60
- kategorie D21 a H21 rozděleny na DH21K a DH21L
- předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu Ještědské oblasti.

Shromaždiště:

Maxičky u Děčína, Hotel Maxičky. Obec Maxičky na mapy.cz. Značeno z Děčína od
Tyršova mostu.

Dětské tratě:

H, D10L - trať značena oranžovými fáborky bez doprovodu rodičů, možnost zkracování
dle orientačních schopností závodníků.
HDR - stejná jako H, D10L, výuková s doprovodem rodičů.
F – dětský závod v prostoru školky u hotelu Maxičky.

Kategorie pro příchozí:

P2 – 3,5 km, P4 – 5,9 km

Startovné:

50,- Kč nebo 2,- Eur pro každou kategorii (kategorie HD10L, HDR, HD10, F zdarma).
Úhrada na prezentaci. Zapůjčení SI-průkazky 25,-Kč nebo 1 Eur, připravit drobný.
V případě ztráty nebo nevrácení SI-průkazky bude požadována náhrada 700 Kč!

Prezentace:

Od 9:00 do 10:00 na shromaždišti. Přihlášky už jenom na prezentaci jen na místa vakantů
do 10.00 hod! Vytiskneme dostatek map pro kategorie HDR, P2, P4.

Start:

Start 00 = 11:00, intervalový, vzdálen 1400 m od shromaždiště - modrobílé fáborky.
Kategorie HDR, P2, P4 volný start.

Startovní listiny:

Startovka bude zveřejněna na webu závodu minimálně dva dny před závodem. Oddílové
startovky budou vydány na prezentaci. Startovky dle kategorií budou vyvěšeny na
shromaždišti a na startu.

Cíl:

Bude uzavřen v 15:30, vzdálenost ze shromaždiště 960 m (červené fáborky).
Vyčítání čipů na shromaždišti. Mapy nebudou v cíli odebírány, dbejte fair-play.
V cíli voda se sirupem.

Výsledky:

Průběžně se budou vyvěšovat na shromaždišti. Později na webu
http://www.albisol.kobdecin.cz. Vyhlašování výsledků ihned po závodě.

První pomoc:

V cíli – MUDr. Petra Straussová osobně.

Popisy kontrol:

Budou ve formě piktogramů jenom na shromaždišti.

Časový limit:

150 minut pro všechny kategorie

WC, mytí:

WC v hotelu a v buňkách na pláži. K dispozici umyvadla a rybník.

Školka pro nejmenší:

Školka na shromaždišti.

Šatny:

Malý sál hotelu, vlastní dopravní prostředky, hotelová pláž k dispozici pro oddílové
stany.

Občerstvení:

V hotelové restauraci.

Parkování:

Před hotelem Maxičky, zdarma, výhradně dle pokynů pořadatele.

Systém ražení:

SPORTident. Ve startovním koridoru musí závodník použít nulovací a kontrolní
jednotku, startovací jednotky budou použity pro kat.HDR, P2 a P4 – ve vyhrazeném
koridoru. Na cílové čáře budou cílové jednotky. Pro případ selhání jsou na stojanech
kleště a kontrolu oražte do R políček v mapě. Závodník musí vyčíst čip i když závod
nedokončí !

Mapa:

Králova stráň, nová mapa, 1:10 000, e = 5m, stav léto 2010, formát A3 pro kategorie
D21K, D21L, H21K, H21L, H35 a H4, formát A4 pro ostatní kategorie. Mapa není
vodovzdorně upravena, na startu budou k dispozici obaly.

Terén:

Mírně zvlněný, dobře průchodný se středně hustou sítí cest. Rýhy, vodoteče, kameny,
skalky.

Ubytování:

- Hotel Maxičky http://www.maxicky.cz
- Sokolovna Sokola Maxičky – ubytování ve spacáku pro 50-60 lidí za 50,- Kč/noc
- Chatičky u hospody Dřevák, www.restaurace-drevak.zde.cz

Předpis:

Závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu. Závodníci se účastní závodu na
vlastní nebezpečí, respektive rizika jejich zákonných zástupců.

Protesty:

Písemně u hlavního rozhodčího, dle pravidel OB.

Jury závodu:

Bude upřesněna v den konání závodu.

Hlavní funkcionáři:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
koordinátor:

Josef Vlk
Petr Vlček, R3
Vladislav Nehasil R3
Helmut Conrad

Těší se na Vás pořadatelé z Děčína a Bad Schandau

