POKYNY - neděle
35. ročník závodu O Štít města Sokolova
8. závod závodu oblastní soutěže - západ
závody zařazené do rankingu s koef. 1,00
Datum :

1. 5. 2011

Pořadatel :

KOB Baník Sokolov

Centrum :

Sokolov, šatny u hřiště na areálu Bohemia

Druh závodu: 8. OŽ, sprint, intervalový start
Terén :

městský les, park, ulice

Mapa :

Bohemka (1: 5000, 5m, stav 2010,rozměr A4), mapy nebudou vodovzdorně upraveny

Start 00 :

10:00

Start HDR :

HDR startuje libovolně od času 10. Závodníci HDR si při odběhnutí orazí krabičku START.
Pokud s dítětem jde doprovod závodící ve sprintu, tak pouze až po odběhnutí své tratě !!!

Vzdálenosti : centrum – start – cíl ... v místě
Parkování :

parkování – centrum … do 300m

vozidla lze ponechat na parkovišti u tělocvičny, kde bude nocleh – docházková vzdálenost na
shromaždiště cca 300 m. Nebo lze parkovat před sportovní halou nebo na parkovišti obchodního
domu Billa (ale jen jako poslední možnost, neboť Billa má běžný provoz).

Upozornění : závodníci se mohou zdržovat pouze ve vymezeném prostoru kolem šaten a bufetu na areálu
Bohemia ze strany blíže ke hřišti. Vše ostatní je zakázaný prostor.
Bude vyznačeno a je třeba dbát pokynů pořadatelů !!!
V prostoru závodu neočekávaně vyrostly kolotoče (i když při ohlašování nám úřady
sdělily, že zde nic nebude), v mapě dokresleny nejsou :) , naštěstí kontroly na jejich
místě nejsou. Vyhýbejte se kolotočům a buďte opatrní. Děkujeme.
Vyhlášení :

co nejdříve po doběhu všech závodníků

Ubytování :

v tělocvičně 1. ZŠ v Sokolově ul. Pionýrů, vyznačeno na přiložené mapce

Ražení :

elektronické Sport Ident, v případě poruchy ražte kleštěmi do mapy a nahlašte u vyčítání

Předpis :

pro závody platí platná pravidla OB a řídí se soutěžním řádem a prováděcími předpisy ZČO

JURY :

V. Bohuslav ml. (LPM), J. Fišák (MLA), T. Kamaryt (VPM)

Bafíci :

ředitel závodů : Karel Rambousek ml.
hlavní rozhodčí : Karel Pilař
stavitel tratí :
Karel Rambousek st.

Tato akce je realizována za významné finanční podpory města Sokolova a Karlovarského kraje

