POKYNY
38. ročník závodu Štít města Sokolova
7. a 8. závod oblastní soutěže – západ
oblastní přebor na krátké trati
závody zařazené do rankingu s koef. 1,02 a 1,00
Datum :

3. - 4. 5. 2014

Pořadatel :

KOB Baník Sokolov

Centrum :

Třídomí – chatová osada

Druh závodu: sobota - 7. OŽ, krátká trať – oblastní přebor, intervalový start, ranking. koef. 1,02
neděle - 8. OŽ, klasická trať, intervalový start, ranking. koef. 1,00
Terén :

podhorský podmáčený terén, množství vodotečí a klacků pod nohama se sítí komunikací

Mapa :

Třídomí (1:10 000, 09/2013), rozměr 31x39cm
mapy nejsou vodovzdorně upraveny

Start 00 :

sobota – 13:00
neděle – 10:00

Start HDR :

závodníci kategorie HDR startují v libovolném pořadí ve startovním čase 0-35 a 60-75 v sobotu a
v čase 0-40 a 80-100 v neděli. Při odběhnutí si orazí krabičku START.

Vzdálenosti : centrum – start
centrum – cíl
parkování – centrum

sobota –
neděle –
sobota –
neděle –
do 300m

800m
800m
300m (cíl není cestou na start)
300m (cíl je cestou na start)

Limit :

sobota – 90 minut, neděle – 150 minut

Parkování :

Dbejte pokynů pořadatelů, zákaz parkování v chatové oblasti.
Doporučený příjezd je od Horního Slavkova.

Upozornění : Závody se konají v CHKO Slavkovský les. Po celou dobu závodu bezpodmínečně dodržujte pokyny
pořadatelů : v místě parkování a i v místě shromaždiště. V blízkosti rybníka je zakázaný prostor –
viz plánek na druhé straně, v terénu bude označen. Přísný zákaz vstupu do tohoto prostoru,
nedodržení bude trestáno diskvalifikací, upozorněte na to, především děti, děkujeme.
V lese platí zákaz rozdělávání ohňů, volného pobíhání psů a zákaz vstupu do oplocenek.
V prostoru závodů již probíhá probírka dřeva, buďte opatrní.
Vyhlášení :

co nejdříve po doběhu závodníků – v kat. HDR a HD10L všichni závodníci, v ostatních první tři,
v sobotu v rámci přeboru obdrží západočeši na 1. - 3. místě medaili a diplom (v HD10 – 21)

Občerstvení : v blízkosti shromaždiště v chatě U Rambů klasický BSO bufet s (nad)standardní nabídkou
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 :

Jakub Šilhavý (LPM), Aleš Richtr (VPM), Josef Milota (MLA)

Bafíci :

ředitel závodů : Karel Rambousek st.
hlavní rozhodčí : Karel Pilař
stavitel tratí :
Karel Rambousek ml. (so), Karel Rambousek st. (ne)
Sportovní akce je realizována za finanční podpory města Sokolov a Karlovarského kraje

POKYNY
Plánek centra:

