Jarný kros pod hradom
verejné preteky v krose
2. ročník

28.3.2018
Košice, Hradová

Záverečné pokyny
Organizátor :

Parkovisko :
Zhromaždisko:

Prezentácia:
Ukážka razenia :
Štart:

Medzičasy:

Značenie trate:

Cieľ:

Výsledky:

Toalety:
Upozornenie:

klub OB ATU Košice

www.tuke.sk/obeh

Pri bufete Hradová.
Amfiteáter pod Vyhliadkovou vežou, 10 min. peši od zastávky MHD č. 29 Vyhliadková
veža. Na zhromaždisku bude k dispozícii stan na prezliekanie a prístrešok na odkladanie
vecí.
Na zhromaždisku, 15.30 – 17.00 hod. Pretekári obdržia pri prezentácii SI čip, ktorý po
dobehnutí vrátia organizátorovi.
15 minút pred štartom prvého pretekára bude v priestoroch zhromaždiska ukážka
štartovej procedúry a prebehu medzičasom.
Štart je možný od 16:15 do 17:30 hod. Pretekári sa budú na predštarte radiť do
vyznačeného koridoru v ľubovoľnom poradí podľa príchodu bez ohľadu na kategóriu.
Nezabudnite si pred štartom vynulovať SI čip v raziacej jednotke CLEAR. Intervalový štart
pretekárov bude usmerňovaný organizátorom s odstupom 30 sekúnd. Čas pretekára
začne plynúť označením štartovej jednotky START SI čipom.
Medzičasy budú v teréne vyznačené oranžovo bielymi lampiónmi. Prebeh medzičasmi si
pretekár zaznamená svojím SI čipom do raziacej jednotky. Trať T1 má 4 medzičasy, trať
T2 8 medzičasov. Neoznačenie/vynechanie medzičasu je dôvodom k diskvalifikácii
pretekára.
Trať je celá značená červeno-bielymi stužkami, prípadne koridormi až po dobeh do cieľa.
Prebeh pretekárov do druhého kola na trati T2 je vyznačená koridorom s označením T2.
Skracovanie trate je dôvodom k diskvalifikácii pretekára.
Keďže trať vedie čiastočne po prístupovej ceste, budú na nej vyznačené koridory určené
výhradne pre pretekárov na trati.
Čas v cieli si zaznamená pretekár označením cieľovej jednotky FINISH SI čipom. Po
dobehu do cieľa je pretekár povinný vyčítať čip v priestore cieľa a zapožičaný čip vrátiť.
V prípade nevrátenia alebo poškodenia čipu bude organizátor vymáhať čiastku 30 EUR.
Pretekár dostane v cieli ústrižok s osobným dosiahnutým časom a medzičasmi.
Priebežné výsledky budú zverejnené na zhromaždisku, konečné výsledky budú
zverejnené na www.tuke.sk/obeh a www.sportsofttiming.sk
Vyhlasovanie výsledkov sa predpokladá o 18.30 hod. Prví traja pretekári obdržia drobné
vecné ceny a diplomy.
V blízkosti zhormaždiska bude sprístupnená suchá toaleta.
Účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. Organizátor
nezodpovedná za škody na majetku alebo zdraví účastníkov, ktoré sa môžu vyskytnúť
počas podujatia alebo jeho následkom. Žiadame pretekárov, aby dbali na zvýšenú
opatrnosť pri prebehu v blízkosti záhradkárskej osady, kde je povolený príjazd osobným
autám.

Trať pretekov

