ČESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍHO BĚHU

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY
2. závod Českého poháru v lyžařském orientačním běhu 2009

NÁHRADNÍ VARIANTA
Pořádající orgán: Český svaz orientačního běhu
Pořádající subjekt: Sportovní klub Studenec
Datum: Neděle 8. února 2009 – krátká/zkrácená trať
Centrum: Studenec u Horek (okres Semily) – lyžařský stadion za hasičskou zbrojnicí
Kategorie: D14B, D16A, D18A, D20A, D21A, D21E, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, H14B,
H16A, H18A, H20A, H21A, H21B, H21E, H35B, H40B, H45B, H50, H55B, H60B, H65B, H70B, trať
pro příchozí P3 a P6
Jedná se o nouzovou variantu. Tratě jsou postaveny tak, aby optimálně využily stopy, kde je
dostatek sněhu (pokud ho obleva úplně neodplaví). Původně připravená klasická trať se nedá
absolvovat pro nedostatek sněhu.
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum závodu 100-300 m
Centrum závodu – start 800 m
Centrum závodu – cíl 800 m
Centrum závodu – ubytování v ZŠ Studenec 300 m
Centrum závodu a vyčítání čipů zůstane v centru závodu. Start a cíl jsou vedle sebe.
Start 00: neděle 10:00 hod. intervalový
Systém ražení: Elektronický systém SportIdent. V případě poruchy elektronického ražení
závodníci razí do mini-průkazky pro náhradní ražení, které jsou k dispozici na prezentaci.
Vypůjčení SI čipu za poplatek 40 Kč. V případě ztráty čipu je nutné uhradit jeho plnou cenu 700 Kč.
Klasifikace stop:
plná slabá – široká cca 3 m – projeto skútrem,
čárkovaná – široká 1 – 1,5 m – projeto skútrem,
tečkovaná – široká 0.8 m – projeto skútrem
Mapa: 1:10000, E=5 m, stav listopad 2008, mapovali Ladislav Hrubý, Jiří Marek, název mapy Na
Horce a formát 21x21 cm (stejná jako v sobotu)
Terén: Standardní lyžařské tratě severovýchodně od Studence, prostor je rozšířen o okolní území s
pastvinami a remízky.
Převlékání, šatny: Pod širým nebem na lyžařském stadionu nebo u startu a cíle.
WC: V sokolovně – cca 200 metrů od lyžařského stadionu.
Výměna mapy: Kategorie H21E a H21A mají výměnu mapy v těsné blízkosti startu a cíle závodu
na divácké kontrole. Prosíme závodníky, aby si nejdříve kontrolu orazili a poté si vzali mapu.
Časový limit: 120 minut
Předběžné výsledky: Budou vyvěšovány průběžně u vyčítání čipů v centru závodu.
Vyhlášení vítězů: Za oba dny proběhne v neděli. Čas bude vyhlášen rozhlasem.
Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti.
Předpis: Závodí se dle platných pravidel LOB, Soutěžního řádu soutěží ČSOB v LOB 2009 a
Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v LOB 2009.
Funkcionáři:
ředitel: Petr Junek st.
hlavní rozhodčí: Ladislav Hrubý, R2
stavitel tratí: Petr Junek ml. (s dobrými náměty přispěli i Martin Junek a Ladislav Hrubý)

