POKYNY
36. ročník závodu O Štít města Sokolova
5. a. 6. oblastního žebříčku ZČO
závod zařazené do rankingu s koef. 1,00
Datum :

14.-15. 4. 2012

Pořadatel :

KOB Baník Sokolov

Centrum :

Šindelová, fotbalové hřiště

Druh závodu: 5. a 6. OŽ, klasická trať, intervalový start
Terén :

bažinatý, zarostlý, místy kamenitý, seversky Šindelovský

Mapa :

sobota – Skřiváň (1:10000, 5m, jaro 2011, A4)
Teich (1:10000, 5m, jaro 2011, 27 x 31cm) pro HDR, HD10L, H,D10
neděle – Poušť (1:15000, 5m, stav jaro 2011, 27 x 31cm) pro kategorie H18, H21, H35
Favorit (1:10000, 5m, jaro 2011, A4)
mapy nejsou vodovzdorně upraveny

Start 00 :

sobota – 13:00
neděle – 10:00

Start HDR :

závodníci kategorie HDR a P3 startují v libovolném pořadí ve startovním čase 0-30 a 65-75 v
sobotu a v čase 0-30 a 75-85 v neděli. Při odběhnutí si orazí krabičku START.

Vzdálenosti : centrum – start
centrum – cíl
parkování – centrum

sobota – 500m
neděle – 450m
– po oba dny v místě
– do 200m

Limit :

Po oba dny 150 min

Parkování :

Dbejte pokynů pořadatelů

Upozornění : V sobotu závodníci přebíhají méně frekventovanou silnici III. třídy. Dbejte zvýšené opatrnosti !!!
Zákaz vstupu na soukromé pozemky – zejména u zámečku Favorit a zákaz vstupu na brokovou a
pistolovou střelnici
Dále zákaz volného pobíhání psů jak na shromaždišti, tak i v lese
V lese již probíhá těžba dřeva, tak buďte opatrní
Vyhlášení :

co nejdříve po doběhu závodníků – v kat. HDR a HD10L všichni závodníci, v ostatních první tři

Ubytování :

v tělocvičně 1. ZŠ v Sokolově ul. Pionýrů

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 :

Hulec Jakub (KSH), Kovář Jindřich (MAS), Jirásek Jaroslav (SCH)

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

