POKYNY PRO ZÁVODNÍKY
Gigasport Český pohár (1. a 2. kolo)
žebříček A (1. a 2. kolo), žebříček B-Čechy (1. a 2. kolo)
závod systému Ranking s koeficientem 1,08
Pořadatel:

OK Jihlava

Datum:

17.-18.5.2008

Klasifikace:

závod jednotlivců na krátké trati (17.5.) a klasické trati (18.5.) s intervalovým startem

Místo (centrum):

Horní Hutě (Čeřínek), 15 km Z od Jihlavy, příjezd pouze přes obec Cejle nebo
Kostelec. V centru je prostor pro postavení oddílových stanů

Prezentace:

v centru závodu v sobotu 17.5. v 9-11 hod., v neděli 18.5. v 8-9 hod

Vzdálenosti:

ubytování – centrum: 15 km
parkování – centrum: auta 100-600 m, autobusy 300 – 800 m
centrum – cíl: 0 m
centrum – start: sobota 1800 m, neděle 1900 m (oba dny bez převýšení)
značeno modrobílými fáborky

Parkování:

osobní auta na louce dle pokynů pořadatelů (za poplatek 30 Kč za oba dny)
autobusy na místní komunikaci dle pokynů pořadatelů (bez poplatku)

Ubytování:

je zajištěno pro oddíly, které si ubytování v tělocvičně objednaly (v Jihlavě a Třešti)
Ubytovací poukaz, kterým se prokážete pořadatelské službě v místě ubytování a
mapu Jihlavy nebo Třeště obdrží oddíly na prezentaci. Ubytování bude otevřeno od
17 hod. Zákaz nocování na louce shromaždiště ve stanech!

Kategorie:

dle rozpisu mimo kat. D14C a H14C, které byly sloučeny s kat. D14B resp. H14B

Start 00:

v sobotu 12:00, v neděli 9:30
V sobotu jsou dva různé mapové starty (z jednoho společného předstartu) - na
předstartu budou proto dva oddělené koridory s vyznačenými příslušnými
kategoriemi, povinný úsek k mapovému startu bude značen a všichni závodníci jsou
povinni jej dodržet.

Systém ražení:

SportIdent - pouze čipy řady 5 a 6 (nikoliv řady 8 a 9 – závodníci s těmito
nejnovějšími čipy kontaktujte prosím pořadatele). Každý závodník je povinen ve
startovním koridoru čip vymazat a zkontrolovat vymazání čipu a na cílové čáře orazit
cílovou jednotku. V případě poruchy SI jednotky použije závodník mechanické ražení
do mapy na vyznačeném místě. Na tuto skutečnost je závodník povinen upozornit
ihned po doběhu pořadatele v cíli.

Popisy kontrol:

samoobslužný odběr na shromaždišti

Terén:

vysočinský zvlněný až kopcovitý terén, kamenité pasáže, množství vegetačních a
detailů, místy těžká podložka (kamenitý podklad, klacky). Doporučujeme tejpování
dolních končetin.

Mapa:

Čeřínek 761 m.n.m. , 1:10.000, E5 m, rozměr A3 – middle všechny kategorie
- klasika pro kat do DH14 a od DH50
Mešnice 753 m.n.m., 1:15.000, E5 m, rozměr A3 – klasika pro DH16 až DH45
Mapy jsou upravena vodovzdorně pro všechny kategorie, hl. kartograf M.Kratochvíl.
Mapy budou v cíly vybírány, výdej za oba dny v neděli po startu posl. Závodníka.

Předpokládané časy:dle soutěžního řádu

Zakázaný prostor:

veškeré lesní prostory v okolí shromaždiště a cestou na start. Zákaz vstupu též na
soukromé pozemky chat a domů u shromaždiště. Dále jsou na mapě vyznačeny
zakázané prostory, které jsou v blízkosti postupu některých tratí (přírodní
památka pod vrchem Mešnice a louka v blízkosti shromaždiště) do kterých je
zakázáno během závodu vstupovat (na mapě vyznačeno fialovým šrafováním)

Startovní čísla:

závodníci kategorií DH16A až DH20A a DH21E jsou povinni běžet se startovními
čísly vyznačenými ve startovní listině, které si sami odeberou v předstartovním
prostoru. Čísla se v cíli odevzdávají.

Radiokontroly:

firma RACOM s.r.o. zajišťuje přenos mezičasů - na krátké i klasické trati ze sběrné
kontroly (všechny kategorie) a vybraných kontrol z lesa, na klasické trati též z
divácké kontroly.

Divácká kontrola:

na klasické trati pro kategorie D21E a H21E asi 10-15 min před koncem závodu

Časový limit:

v sobotu 90 minut, v neděli 180 minut

Výsledky:

předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru, konečné výsledky a
mezičasy budou k dispozici na stránkách závodů: http://cp2008.okjihlava.com

Vyhlášení vítězů:

předpokládáme v sobotu 17:00, v neděli v 15:00. V kategoriích E , A, DH10C,
DH12C a DH14B první tři závodníci, u ostatních kategorií vítězové obdrží diplomy a
drobné ceny

Výdej map:

za oba dny v neděli po startu posledního závodníka

Občerstvení:

v cíli voda se šťávou, na shromaždišti stánky s obvyklým sortimentem
V nedělním závodě na vybraných postupech voda - zakresleno v mapě

WC:

na shromaždišti mobilní WC Toi-Toi, též u nedělního startu 2 mobilní budky.

Mytí:

na shromaždišti bude k dispozici cisterna a lavory

Zdravotní služba:

v centru závodu

Upozornění:

pozor na zvýšený výskyt klíšťat!

Protesty:

s vkladem 200 Kč k rukám hlavního rozhodčího

Jury:

Michal Besta (JAM), Milan Novotný (PHK), Petr Turczer (KSU)

Předpis:

závodí se dle platných pravidel OB, soutěžního řádu a prováděcích předpisů

Hlavní funkcionáři: ředitel závodů – Eva Dokulilová
hlavní rozhodčí – Milan Venhoda, R1
stavitel tratí – Martin Kratochvíl, R2
Poděkování:

děkujeme obci Cejle za zapůjčení louky pro shromaždiště, dobrovolným hasičům
z Rohozné za zajištění umývání
Pořadatelé z OK Jihlava přejí všem správný směr a příjemné sportovní zážitky

