POKYNY pro 2.nominační závod
MSK na LODM 2022
Termín: čtvrtek 14. 4. 2022
Místo konání: HLUČÍN, parkoviště u kulturního domu
GPS 49.8951647N, 18.1906481E
Prezentace: není, prosím zkontrolujte si čísla čipů dle startovky, případné doplnění a
změny hlaste na mobil 777 282624 do 13. 4. do 20,00 hod.
START 00 = 11,30 hod., intervalový dle startovky
Vzdálenosti: parking - start
500 m (modrobílé fáborky)
Cesta na start vede kolem cíle. Cestou na start i z cíle, budete přecházet velmi
frekventovanou silnici, přecházejte pouze přes přechod!! Dbejte zvýšené opatrnosti!!
Na startu je dostatek místa pro rozcvičení.
Ražení: SportIdent, všechny krabičky budou nastaveny v BEZKONTAKTNÍM módu,
včetně cíle
Dejte si pozor, ať máte průchod kontrolou v SI čipu.
Popisy kontrol: Na mapě vpravo anebo samoobslužně v 1.koridoru
Systém startu: 1. koridor - CLEAR případně možnost odebrání popisů kontrol
2. koridor - CHECK
3. koridor - závodník si stoupne k mapě a až po odstartování si bere
mapu, mapový start označen lampionem a je vidět z koridoru
Mapa: Hlučín, 1:4 000, E=2 m, formát A4, stav březen 2022, ISSprOM 2019-2,
tisk NORD Service-PRETEX, mapoval: Tomáš Vavřík
Mapy v cíli budou odebírány do startu posledního závodníka!!
Starší mapa je k dispozici na mapovém portálu: https://mapy.orientacnisporty.cz/,
Zákaz používat tuto mapu v den závodu, na shromaždišti i v autě, podívejte se na ni
doma.
Terén: mírně zvlněný, historické centrum města, ulice města
Časový limit: 45 minut
Parametry tratí:
HS
2,50 km
DS
2,12 km
HM 1,90 km
DM 1,77 km

14 k
11 k
11 k
12 k

chlapci
dívky
chlapci
dívky

ročník 2008-2009
ročník 2008-2009
ročník 2010-2011
ročník 2010-2011

Výsledky: obdržíte v emailu a budou zveřejněny na stránkách MSKS ČSOS.

Zdravotní pomoc: V cíli pouze základní ošetření, poté nutno vyhledat lékařskou
službu
WC: není k dispozici
Upozornění: Každý startuje v závodu na vlastní nebezpečí, případně na
zodpovědnost zákonného zástupce.
Pozor!! Běží se za plného provozu!! Dbejte zvýšené opatrnosti!!!
Důležité: 1. Přísný zákaz vstupu závodníků (mimo vlastní závod) a doprovodu do
závodního prostoru do ukončení závodu viz mapka mimo cesty na start
a z cíle.
Netýká se určených osob Martinem Kovaříkem, kteří pomáhají při
pořádání závodu.
2. Dávejte pozor, ať se nesrazíte s chodci apod., ve městě je poměrně
rušno, hlavně pozor na auta!!
3. V terénu není vyznačena (tzv. mlíkem) pořadatelem žádná mapová
značka, která se nesmí překonávat.
4. U některých kontrol mohou být zaparkována auta!
5. V blízkosti kontroly č. 43 (kat. HS, DS) je natažen řetěz s označením
parkovacích míst, je poměrně vysoko, ale přesto dávejte pozor
6. V případě, že bude nutné něco důležitého závodníkům sdělit k závodu,
tak bude provedeno na startu.
Předpis: Závodí se dle pravidel OB. Dodržujte fair-play.
Různé: Doporučuji všem se seznámit s mapovým klíčem, a hlavně s novou směrnicí
(zákres v mapě má vždy přednost!!):
https://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/smernice-prostory-somezenym-pristupem-1.pdf, v případě překonávání je závodník diskvalifikován!!
Poděkování: klubu MOV za poskytnutí mapy a všem pořadatelům.
Hlavní rozhodčí, stavitel tratí: Martin Kovařík
SI: Tomáš Kovařík
Správný směr přejí pořadatelé

