POKYNY PRO ZÁVODNÍKY
Přebor škol kraje Vysočina v orientačním běhu
Žďár nad Sázavou, 7. května 2013
Tech. provedení:

TJ UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, oddíl OB

Centrum:

Zámek Žďár n. Sáz., 1. nádvoří

Start:

intervalový, 00 = 10:00 hod.

Mapa:

Zelená hora, 1: 7 500, interval vrstevnic = 5m, stav podzim 2012, rozměr A4;
není upravena vodovzdorně; tratě dotištěny inkoustovou tiskárnou

Vzdálenosti:

centrum – start 1300m (25 – 30 min.), modrobílé fáborky, cesta vede
200m po chodníku podél hlavní silnice, dále po místní komunikaci –
dbejte zvýšené opatrnosti !
cíl v centru

Terén:
Zak. prostory:

les se střední hustotou cest, otevřený terén okolo památky UNESCO
veškerý prostor vlevo od cesty na start, přísný zákaz přelézání plotů,
vstupu do oplocenek, na zasetá pole a do chráněného území (fialové šrafy),
je nutno dodržet fáborkový úsek od předposlední kontroly 101

Systém startu :

1 min. před ostrým startem si závodník vyzvedne mapu pro promyšlení postupu

Výdej map:

v 11:00 hod.

Uzavření cíle:

12:30 hod.

Vyhlášení
Časový limit:

cca 12:30 hod. první 3 ve všech kategoriích a 3 nejlepší družstva
80 minut

Parkování:
Hygiena:

parkoviště před zámkem
WC v zámku - směr Muzeum knihy – zachovejte čistotu !
cestou na start WC nejsou
po doběhu voda se šťávou

Občerstvení
Systém ražení:

mechanické, kleštěmi do políček v průkazce – nezapomeňte si opsat do průkazky
čísla kódů a popisy

Startovní čísla:

Při prezenci obdrží školy startovní čísla, závodník bez st. čísla nebude připuštěn
ke startu. Modrá čísla: 1-100; červená +100, tzn. červená 1 znamená 101 ve
startovní listině, 2 znamená 102 atd.
závodí se na vlastní nebezpečí a dle pravidel OB

Předpis:
Upozornění:

Prostoru závodu vévodí poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
Vrcholné dílo barokní gotiky od Jana Santiniho Aichla. Památka byla zapsána
v roce 1994 do seznamu světového dědictví UNESCO.
Prostorem prochází naučná stezka kolem Zelené hory 2,6km dlouhá – začíná u
mostku cca 300m cestou na start a obchází rybník Konvent

Bohumil Nepejchal
ředitel závodu

Luboš Pelz
hlavní rozhodčí

Správný směr a pěkné zážitky Vám přejí pořadatelé z oddílu PZR

Pavel Kříž
stavba tratí

