INFORMACE A POKYNY
7. závodu žebříčku B – Morava a 38. ročníku Poháru ADASTu
19. červen 2016, Borotín
Centrum závodu:
areál koupaliště a výletiště u Borotína
Hlavní funkcionáři závodu: ředitel:
Antonín VĚŽNÍK
hlavní rozhodčí:
Josef PROCHÁZKA R2
stavitel tratí:
Miroslav HLAVA R1
Složení jury:
bude oznámeno v centru závodu
Prezentace:
v sobotu od 13.00 h do 15.30 h v centru závodu v Šebetově
v neděli od 8.30 až 9.30 h v centru závodu
dohlášky jsou možné pouze do počtu vakantů
poplatek za půjčení SI čipu je 10 Kč, v případě jeho ztráty je nutno
zaplatit 750 Kč
Popisy kontrol:
odběr formou samoobsluhy v centru závodů
Upřesnění piktogramu:
objekt s číslem kódu kontroly 105 představuje hromadu desek
Mapa:
Rýbrcoulovo srdce, 1 : 10 000, interval vrstevnic 5 m, stav červen 2016,
mapoval Karel Truhlář, formát A4, laserový tisk, vodovzdorný obal
Zvláštní značky použité na mapě mají následující význam:
zelený × vývrat
zelený o výrazný strom
černý × zvláštní umělý objekt
Popis terénu:
členitý terén, převážně jehličnatý les, hustá síť komunikací, místy
antropogenní a skalní tvary, dobrá viditelnost a průběžnost
Prostor závodu:
veškerý les v okolí centra, tj. vstup do něho je pro závodníky zakázán
Převlékání závodníků:
výhradně mimo kryté prostory, dobrá možnost pro stavbu oddílových
tunelů na přilehlém travnatém hřišti pro malou kopanou
Vzdálenost z centra na start: 850 m, bez převýšení, značeno modrobílými fáborky
Vzdálenost centra a cíle:
0m
Start prvních závodníků:
000 = 10.00 h, intervalově
Použitý systém ražení:
elektronický SportIdent
Odebírání map v cíli:
do 12.15 h
Časový limit:
všechny kategorie 90 minut
Uzavření cíle:
po průchodu posledního závodníka, nejpozději ve 14.00 h
Předpokládané časy vítězů kategorií:
dle přílohy č. 2 Soutěžního řádu soutěží sekce OB
Protesty:
protest proti regulérnosti průběhu závodu doložený vkladem 200 Kč
přijímá hlavní rozhodčí na adrese E. Beneše 53/7, 796 03 Prostějov
Občerstvení závodníků v cíli:
0,5 litru balené neperlivé vody
Umývání:
možno v nádrži, nepoužívejte při tom chemii
Záchody:
mobilní záchodové buňky TOITOI v centru
Parkování vozidel:
osobní auta na přilehlé louce za poplatek 20 Kč,
autobusy v Borotíně, vzdálenost od centra 1 km
Občerstvení v centru:
v režii místních Sokolů – pivo, limo, káva, uzené párky apod.
Vyhlašování výsledků:
od 13.15 h, u málo početně obsazených kategorií v řádu jednotlivců
(D20B, D21C, D55B, D60B, D65B, D70B, H20B, H21C, H60B, H70B,
H75B) bude vyhlášen jen vítěz
Zrušené kategorie:
D75B H80B, do kterých se nikdo nepřihlásil
Správný směr v lese přejí pořadatelé z Adamova

