
Sviňské krpálek
Mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati

8. závod Hanáckého žebříku jaro

závod HSH Rankingu s koeficientem 1.00

23. 6. 2007

Vojtíškov

Pokyny pro závodníky

SK SEVERKA ŠUMPERK
klub orientačního běhu

http://vojtiskov.ssu.cz



Pořadatel :

Centrum :

Parkování :

Prezentace :

Šatny :

WC a mytí : .

Start  :.

Vzdálenosti :

Mapa :

Terén :

Tratě :

Popisy kontrol :

Systém ražení :

Časový limit :

Zakázané prostory :

Občerstvení :

Vyhlášení výsledk ů :

Složení jury :

Zdravotní zabezpe čení :

Funkcioná ři :

SK Severka Šumperk

Vojtíškov , 7 km SZ od Hanušovic, Penzion Sport (odkaz na Mapy.cz).

na parkovištích a komunikacích v obci, dle pokynů pořadatelů, bez poplatku

v době 9:00 - 10:15 hodin v centru závodu, případné dohlášky pouze dle možností
pořadatele.

v prostorech Penzionu Sport – zákaz vstupu v hřebových botech, v centru bude i
prostor pro postavení klubových tunelů.

v centru v Penzionu Sport – prosíme udržujte pořádek, nouzové WC (hustník)
cestou na start. 

00 = 11.00 hodin ,  intervalový.  Kategorie RD start  libovolný v čase 00 – 40. Ze
startu bude organizován odvoz odložených věcí.

parkování – centrum : do 1000 m
centrum  –  start  :  1800  m,  330  m  převýšení,  na  parkoviště  na  horním  konci
Vojtíškova lze dojet autem – odtud pak na start 1000 m a 260 m převýšení.
centrum – cíl : 1200 m (cesta na start vede okolo cíle).

Boží  bouda,  1:10  000,  E  =  5,  revize  jaro  2007,  rozměr  A4,  tisk  laser.  Autoři
Radovan Čech, Jan Drbal, Aleš Hejna, Jiří Král, Luděk Krtička, Tomáš Leštínský.
Mapy budou vodovzdorně upraveny. 
Zvláštní mapové značky : černý křížek – triangulační tyč,  zelený křížek – vývrat,
zelené kolečko – výrazný strom, malá hnědá tečka – malá kupka.

horský kopcovitý  terén  v  nadmořské  výšce  od  620  do  1100  m.n.m.,  množství
kamenných  kupek  a  kup  uměle  vytvořených,  bažinky,  balvanová  pole,  horské
hustníky.  Ve  vyšších  partiích  těžká  kamenitá  podložka,  místy  typický  hanácký
podrost (kopřivy) – doporučujeme tejpování a zakrytí celých dolních končetin.
Oblast  probíhající  těžby  třeba,  která  se  nachází  poblíž  startu,  bude  v mapě
vyznačena jako nebezpečná oblast (značka č. 710).

parametry viz samostatná tabulka, předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu
Hanácké oblasti.

Budou k dispozici formou piktogramů pouze v centru.

elektronický – SportIdent.

150 minut pro všechny kategorie.

označené lesní prostory,  soukromé pozemky v obci.  V případě  porušení zákazu
následuje diskvalifikace.

pitná voda v cíli (lze využít i cestou na start), na startu a na dvou místech v lese (na
postupech,  samoobsluha)  –  v mapě  bude  označeno  příslušným  symbolem.
V centru restaurace.

nejpozději ve  14.30 hod., závodníci na prvních třech místech obdrží  drobné ceny
a diplom,  vítězové  mistrovských  kategorií  získají  titul  Mistr  Hanácké oblasti  na
klasické trati pro rok 2007.

bude určeno a zveřejněno na místě.

závodníci  závodí  na  vlastní  nebezpečí.  Bezplatná  první  pomoc  je  poskytována
pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník
hradí ze svého zdravotního pojištění.

ředitel Zdenka Králová
hlavní rozhodčí Jaroslav Strachota
stavitel tratí Luděk Krtička


