Český svaz orientačních sportů
ve spolupráci s OK Kamenice, městem Kouřim
a
ZŠ Miloše Šolleho Kouřim
Pořádá

VEŘEJNÝ ZÁVOD ORIENTAČNÍHO BĚHU
POŘADATEL

Český svaz orientačních sportů

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT

OK Kamenice

DATUM

3. 9. 2016

MÍSTO KONÁNÍ

Mírové náměstí – Kouřim (v případě nepřízně počasí radnice Kouřimi)
50.0032303N, 14.9769664E (odkaz na mapu)

TYP ZÁVODU

Scorelauf -> Volné pořadí kontrol

PREZENTACE

9:30 – 11:00

PARKOVÁNÍ

Na vyhrazených místech na náměstí

MAPA

Kouřim, měřítko 1 : 4000, ekvidistance = 2m,
stav – srpen 2016 formát A4, autor mapy: Přemysl Prášek
Závodník se po příchodu na shromaždiště odprezentuje na prezentaci, kde obdrží průkazku.
Průkazku si vyplní dle vzoru a případně doplní popisy kontrol (viz. níže). Až bude závodník
připraven, přijde na start kde obdrží startovní čas od pořadatele. Dle pokynů pořadatele vystartuje
ve svůj čas. Po vyběhnutí obdrží na startu závodník mapu, na které budou zakresleny všechny
kontroly. Kontroly jsou zakresleny „ostře růžovou“ barvou spolu s příslušným kódem kontroly

PRINCIP A PRŮBĚH
ZÁVODU

Závodník oběhne libovolný počet kontrol v libovolném pořadí. Maximální limit/čas na trati je 60
minut. Na kontrolách budou standartní lampiony pro orientační běh,
každá kontrola je opatřena příslušným kódem kontroly.
Závodník razí pomocí kleští do průkazky. Každou kontrolu závodník orazí
do příslušného políčka v průkazce. (31 do políčka 1-31, kontrolu 44 do
políčka 14-44 viz. níže)
Po doběhnutí do cíle bude závodníkovi změřen čas, který mu bude
zapsán do průkazky, kterou závodník po doběhnutí odevzdá pořadateli.
Na shromaždišti bude k dispozici školený rozhodčí a trenér orientačního
běhu, který Vám vše ochotně vysvětlí.

RAŽENÍ A POPIS
KONTROL

Kleštěmi do průkazky.
ČERVENĚ si vyplní závodník sám. (Jméno, kategorii, klub – školu, sled kontrol). Do políčka si
vypíše kódy kontrol, do kterých bude razit příslušné kontroly. Pod číslo kontroly si závodník MŮŽE
vepsat popis kontroly (například že kontrola je budova, či křížení cest), popisy kontrol budou
vyvěšeny i s její legendou na shromaždišti.
ZELENÁ – Opravné ražení. V případě, že si orazíte omylem jinam (například kontrolu 43 omylem
orazíte do políčka 42. Opravíte ražení kontroly 42, která je nyní plná tak, že kontrolu 42 orazíte do
políčka R1, R2, nebo R3 a kontrolu 43 orazíte správně do políčka 43. V cílí pak nahlásíte
pořadateli)
MODRÁ – vyplní pořadatel

Popisy kontroly budou vyvěšeny na shromaždišti, závodník si je může do průkazky
překreslit/přepsat. Ukázka popisů http://www.ubm.wz.cz/piktogramy_vytah_2004.pdf
TERÉN

Historické centrum města uvnitř hradeb, blízké okolí za hradbami, městský park, ZŠ Miloše Šolleho,
sportovní areál Kouřim. Závod nebude mít žádné dopravní omezení, prosíme o zvýšenou
opatrnost!

KATEGORIE

Dětská do 15 let, Dospělí

STARTOVNÉ

Dobrovolné

VÝSLEDKY

V NEDĚLI VEČER na internetových stránkách závodu. Vítězí závodník s nejvyšším počtem
sebraných kontrol za co nejnižší čas. (viz. pravidla závodu). Při překročení limitu 60 minut je
závodníkovi škrtnuta jedna kontrola za každou minutu pozdního příchodu.

START

Intervalový start, 00 = 10:00. Startuje se dle počtu zájemců až do 11:30
Startovní časy přiděleny na startu! Ze startu lze odbíhat všemi směry

CÍL

Do cíle prosím dobíhejte v uvedeném (jižním) směru viz.přehledka níže. Nepřekonávejte prosím
ohraničení cílového koridoru!
Uzavírka cíle v 12:30

OBČERSTVENÍ

Pořadatel nezajišťuje

ČASOVÝ LIMIT

90 minut

WC

V budově veřejné knihovny

UPOZORNĚNÍ

KAŽDÝ ZÁVODNÍK STARTUJE NA VLASTNÍ RIZIKO! ZA PŘÍPADNÁ ZRANĚNÍ NA TRASE
NENESE POŘADATEL ZODPOVĚDNOST

FUNKCIONÁŘI

Přemysl Prášek, R3 – OK Kamenice, Magdalena Choutková – ZŠ Miloše Šolleho

WEB ZÁVODU

http://okkamenice.cz/dny16/

INFO O ZÁVODU

Email : pk.prasek{zavinac}seznam.cz, tel.: 605 305 943

Příloha 1. -plánek
shromaždiště

