POKYNY
8. kola oblastného rebríčka v orientačnom behu Východ 2017
Košice, 8.10.2017
„Keď ju nemáš, tak ju hľadaj“
Spomienka venovaná Wilfriedovi Sleziakovi
Organizátor:
Klasifikácia
pretekov:

Miesto:
Zhromaždisko:
Prezentácia:
Štart 00:

Raziaci systém:

Terén:
Mapa:
Zakázané priestory:

Klub OB ATU Košice
Preteky 2-členných mixovaných štafiet v orientačnom šprinte s určeným poradím
kontrolných stanovíšť.
Štafetu tvorí 1 muž + 1 žena, každý člen štafety beží 2 okruhy.
V Open štafete môžu bežať 2 muži, 2 ženy, príp. pretekári rôznych vekových kategórií.
Poradie úsekov v štafete - W,M,W,M
V Open štafete na obsadení úsekov nezáleží.
Košice, Kuzmányho sídlisko
Školský dvor Gymnázia M.R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice
Prístup do dvora cez Karpatskú ulicu.
Na zhromaždisku, 9:30-10:15 hod
Hromadný vo vlnách:
11:00 – kat. A
11:05 – kat. B, Open
SportIdent
Zapožičanie SI 0,50 EUR, za nevrátenie zapožičaného SI bude organizátor vymáhať
čiastku 30,- EUR.
Všetci pretekári, ktorí odštartovali sa musia dostaviť k vyčítaniu čipu, vrátane
tých, ktorí preteky vzdali alebo neorazili všetky kontroly.
Sídlisková zástavba s priľahlými parkovými plochami.
Lipa 1:4000, e=2m, ISSOM 2007, stav jar 2016
V priebehu pretekov je zakázané prekonávať objekty, ktoré sú v mape zakreslené mapovými
značkami:
421
Neprekonateľná vegetácia
521.1 Neprekonateľný múr
524
Neprekonateľný plot
526.1 Budova
528.1 Oblasť so zakázaným vstupom 709
Neprístupná oblasť
Ďalej budú v teréne vytýčené umelé prekážky, pre ktoré platí zákaz prekonávania a ktoré sú v
mape označené kombináciou značiek 521.1 a 709:
Značka 521.1 (neprekonateľný múr) bude v tomto prípade v teréne
predstavovať pásku natiahnutú na zemi.

Výdaj máp:

Vyhlásenie
výsledkov:
Funkcionári
pretekov:
Poznámka:

Parametre tratí

Nedodržanie týchto pravidiel vedie k diskvalifikácii.
Pretekári dostanú mapu zrolovanú a zaistenú gumičkou cca 3-5min. pred predávkou úseku.
Mapu je dovolené rozbaliť až po predávke štafety.
Pretekár je sám zodpovedný za odobratie správnej mapy.
predpoklad o 13:00 hod.
riaditeľ
Tomáš Mušinský
hlavný rozhodca
Elena Belicová
stavba tratí
Tomáš Mušinský
Všetci štartujúci pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne, na vlastné riziko a
na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze
spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.
Preteky prebiehajú za plnej cestnej premávky. Pri prekonávaní cestných komunikácií preto
dbajte na zvýšenú bezpečnosť.
A (1. a 3. úsek) 2,6 – 2,8km
A (2. a 4. úsek) 2,8 – 3km
B (1. a 3. úsek) 2,3 – 2,5km
B (2. a 4. úsek) 2,5 – 2,7km
Open
2,3 – 2,5km
Organizátori Vám prajú pekné športové zážitky!

