Krajské kolo Přeboru škol v orientačním běhu – 26. 5. 2017 - pokyny
Pořadatel:

ZŠ Chotěboř Smetanova ve spolupráci s oddílem OB SK Chotěboř,z.s.

Centrum:

Libice nad Doubravou – areál Pilnova statku

Parkování autobusů: vyložit závodníky před Pilnovým statkem
Prezentace:

od 8:15 do 9:00, 9:00 – nástup závodníků

Čas 000:

9:30

Vzdálenosti:

start – na shromaždišti
cíl – na shromaždišti
Libice nad Doubravou (školní výuková mapa), E = 2 m, stav září 2016, mapovala Alena

Mapa:

Voborníková, v případě nepříznivého počasí budou na startu k dispozici mapníky
Terén:

vesnická zástavba se zelení

Upozornění:

závod probíhá za plného silničního provozu. Dbejte zvýšené opatrnosti při přebíhání
silnice.

Zakázaný prostor:

Zákaz vstupu na soukromé pozemky a vyšrafovaná místa. Zámecká zeď se nesmí
přelézat, je nutné použít průchod vyznačený v mapě. Možnost se rozklusat podél silnice
před Pilnovým statkem směrem k místní škole.

Ražení:

mechanické, papírové průkazky, R – políčka slouží k opravě chybného ražení

Popisy:

slovní, uvedené přímo v průkazce, ID – označuje číslo závodníka – je nutné, aby zůstalo po
doběhu čitelné, červené číslo udává startovní minutu (od 9:30)

Startovní čísla:

závodník běží se startovním číslem upevněným na prsou

Odevzdávání map:

mapy se v cíli odevzdávají a budou oddílům předány po sobotním odpoledním závodě LV

Výsledky:

v centru, oficiální výsledky: www.skchotebor.cz, www.sch.cz

Časový limit:

45 min

Uzavření cíle:

v 11:30

Vyhlášení vítězů:

do 11:45, vyhlašují se nejlepší tři jednotlivci ve všech kategoriích a tři nejlepší družstva –
1. stupeň, 2. stupeň, střední školy

První pomoc:

v cíli

WC a mytí:

v prostoru Pilnova statku

Upozornění:

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola.
Odškodnění v případě úrazu z pojistky vysílající školy.

Poděkování:

Poděkování OÚ v Libici nad Doubravou za poskytnutí areálů na uspořádání závodu.

Délky tratí a počty kontrol:
D5, H5

1, 1 km, 8 kontrol

D7

1, 3 km, 11 kontrol

H7

1, 4 km, 12 kontrol

D9

1, 5 km, 13 kontrol

H9

1, 8 km, 14 kontrol

DS, HS

2, 1 km, 15 kontrol

Ředitel závodu:

Mgr. Eva Voborníková

Hlavní rozhodčí:

Bc. Alena Voborníková

Stavba tratí:

Bc. Alena Voborníková

