Sportovní klub orientačního běhu Ostrov

POKYNY
19. – 20. Závod oblastního žebříčku
Pořadatel:

Sportovní klub orientačního běhu Ostrov ( ONO ).

Termín:

Sobota 4. 10. 2014 Neděle 5. 10. 2014.

Druh závodu:

Závod jednotlivců na klasické trati s intervalovým startem.

Shromaždiště:

Velký Rybník – bude značeno, GPS - 50°17'14.44"N, 12°52'1.42"E

UPOZORNĚNÍ: uzávěrka silnice směr Hroznětín - Velký Rybník a zpět!!! Ulice Karlovarská
v Hroznětíně končí u železničního přejezdu. Ve směru od Ostrova příjezd přes Sadov. Ubytovaní
v Ostrově musí jet do Ostrova přes Podlesí do Sadova a dále na Ostrov. Na nedělní závod stejnou
cestou zpět. POZOR cesta z Odeře do Ruprechtova je obousměrně neprůjezdná. Na obou stranách
cesty je zákaz vjezdu a Policie ČR hlídá. Vjezd je trestán pokutou min. 2.000,- Kč. Jediný příjezd
na Velký Rybník je přes Podlesí. Mapa níže.
Parkování:

Soukromý pozemek, parkovné 1x 20,- Kč, platí pro oba dny. Prosím dodržujte
pokyny pořadatelů, i když to budou pomocníci z řad dětí našeho oddílu.

Prezentace:

sobota od 11:00 do 12:00; neděle od 8:00 do 9:00 (vždy v centru závodu).

Vzdálenosti:

Parkoviště – shromaždiště pro oba dny 0 m
Sobota:
shromaždiště - start 1200 m, modrobílé fáborky
cíl - shromaždiště 900 m, oranžové fáborky
cestou na start a z cíle se přechází frekventovaná silnice.
POZOR NA AUTA
Neděle:
shromaždiště - start 1300 m, modrobílé fáborky
cíl - shromaždiště 500 m, oranžové fáborky.

Start:

Sobota 00 = 13:00, Neděle 00 = 10:00.

SI průkazy:

Vyčítání SI průkazek je na shromaždišti u prezentace.
Závodníci, kteří si budou půjčovat SI průkazy, si je vyzvednou u
prezentace, po doběhu do cíle, nebo ukončení závodů, nezapomeňte
SI průkaz vrátit. Za případnou ztrátu SI průkazu účtujeme 800,-Kč.

HDR:

Volný start, pouze závodníci, kteří běží i vlastní závod si mohou zapsat libovolný
startovní čas u prezentace do startovní listiny HDR nejpozději do ukončení
prezentace. Zapsaný čas jim bude rezervován v celkové startovní listině.
Trať HDR je samostatná. Není sloučena s Linií. Platí pro oba dny.

Mapa:

Čihadlo 2013, měřítko 1 : 10 000, E 5 m, stav srpen 2013, revize září 2014,
není vodovzdorně upravena. Na startu bude k dispozici omezené množství
mapníků. Mapy se po doběhu sobotního závodu nebudou odebírat.
Spoléháme na fair play závodníků.

Terén:

Lehce zvlněný s průměrnou hustotou cest – běžný středoevropský les,
prokládaný pastvinami. Někde moc hezký, někde vůbec.

Výsledky:

Průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti.

Vyhlášení:

Pro všechny kategorie po ukončení každého závodu.

Juri:

Bude jmenována po prezentaci a její složení bude vyvěšeno na shromaždišti.

Protesty:

Písemně hlavnímu rozhodčí se vkladem 200,- Kč ( Monika Lisá, Lidická 1353,
363 01 Ostrov ).

Občerstvení:

Po doběhu na shromaždišti šťáva. V okolních restauracích možno doplnit
energii dle nabídek – a možností obsazenosti až do zemdlení.
Restaurace U Hastrmana bude v sobotu bohužel plná zájezdníku z NSR a tak
bude omezena kapacita občerstvení. Restaurace U Páji ( směr k Velkému
Rybníku ) otevřeno v běžné době od 12:00 po oba dny.

WC:

Při použítí WC v přilehlých restauracích (U Hastrmana, U Páji ), bez jakýchkoliv
objednávek prosím vhoďte do připravených hrnků na báru 5,- Kč. Děkujeme!

Ubytování:

V Ostrově v tělocvičně na ZŠ Masarykova. ( Možnost parkování za plotem v
omezeném množství. Nezajíždět auty až před tělocvičnu !!! ).
Škola se nachází v Masarykově ulici a je přístupná v sobotu od 16 hodin
do neděle 9 hodin. GPS - 50°18'21.524"N, 12°56'40.901"E. Mapka níže.

UPOZORNĚNÍ – ČTĚTE POZORNĚ:
- v sobotu kat., H18, H21 a H35 přebíhají frekventovanou silnici!
- v neděli kat., D21, H18, H21, H35 a H45 přebíhají frekventovanou silnici. U kontroly č. 123 je
otevřená studna. Bude označeno páskou.
- pro oba dny: místní železniční trať, která vede přes SV část mapy je uzavřena z důvodu opravy
přejezdu u Hroznětína a mostu v Sadově. Dle vyjádření ČD by žádný vlak nebo jiné drážní vozidlo
nemělo jet, ale i přesto buďte obezřetní.
- podél trati jsou na přejezdech lesních cest trvale spuštěné a zamčené závory-nezávisle na tom zda
jede či nejede vlak.
- pokud na některých pastvinách na mapě narazíte na ohradníky, přelézejte opatrně, bez poničení.
POZOR na dobytek. Je možné, že potkáte stádo, tak se mu pro jistotu vyhněte. Dle majitele jsou
trochu zvědaví a můžou se jít na Vás podívat, hlavně býci ( závodníci z SKV by si raději měli vzít jiný
trikot  ). Platí pouze pro kategorie D21, H18, H21,H35, H45 pro oba dny.
Ostatní info:
v blízkosti shromaždiště je krámek s potravinami a tyto hospody:
U Hastrmana (rodinný pivovar) otvírací doba od 11:30.
U Páji (nekuřácká s dětským koutkem a hřištěm) od 12:00.
Na Hrázi ta je trochu dál.

Mapa okolí

Ubytování v Ostrově ZŠ Masarykova, GPS - 50°18'21.524"N,12°56'40.901"E

POZOR uzávěrka silnice směr Hroznětín - Velký Rybník a zpět!!! Ulice Karlovarská
v Hroznětíně končí u železničního přejezdu. Jediný příjezd přes Podlesí!!!

