ČESKÁ KANADA 2016
VLOŽENÝ NOČNÍ ZÁVOD – POKYNY
pro kategorie D21, H21 závod Rankingu (koeficient 1.00)

POŘADATEL

Sportovní klub Praga

DATUM

12. srpna 2016

CENTRUM

Kunžak u Jindřichova Hradce, autokemp Zvůle, GPS 49.0934528N, 15.2402878E
Příjezd po silnici č. 151 Kunžak – Dačice, odbočit mezi obcemi Mosty a Valtínov.

TYP ZÁVODU krátká trať
PREZENTACE pátek 12.8.

19.00-20.00 v centru závodu

VZDÁLENOSTI
centrum závodu - start 800 m (v chatovém kempu u hráze rybníka Zvůle)
centrum závodu – cíl 0 m
PARKOVÁNÍ u prezentace
POPISY KONTROL
Ve formě piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí na prezentaci.
MAPA

Okolo rybníku, 1:10 000, E=5m, stav jaro 2016, hl. kartograf: Petr Mareček, rozměr A5
Mapy budou vodovzdorně upraveny. Mapy se v cíli nevybírají. Chovejte se v duchu fair play.
Zvláštní mapové značky: zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat, hnědý křížek –
plošinka, černý křížek – jiný umělý objekt.

TERÉN

Smíšený, mírně kopcovitý les s velkým množstvím situačních detailů (kamenné balvany, skály,
kupky, kamenná pole). Dobrá průběžnost.

START

00 = 21.15
Cesta na start bude značena modrobílými fáborky z centra závodu.

SYSTÉM RAŽENÍ
Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTIdent. Závodníci s vlastním
SI-čipem si zkontrolují, zda odpovídá číslo čipu uvedené na jejich čísle a případnou změnu nahlásí u
prezentace. Závodníci, kteří požadovali v přihlášce půjčení čipu, jej obdrží u prezentace a vrátí jej
po doběhu do cíle. Za půjčovné čipu bude od neregistrovaných závodníků vybírána vratná záloha
800 Kč. Nulování a kontrolu čipu provádí každý závodník sám v prostoru startovních koridorů.
Každý závodník je zodpovědný za správné vynulování a kontrolu svého čipu.
Na cílové čáře razí závodníci cílovou jednotku, vyčítací jednotka je umístěna v místě prezentace.
V případě selhání elektroniky (krabička nepípá ani nebliká) použijte mechanického ražení do políček
umístěných u kraje mapy.
ČASOVÝ LIMIT
75 minut

VÝSLEDKY

Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodu. Konečné výsledky budou vyvěšeny na
internetové stránce závodu.

PROTESTY

Písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Protesty proti oficiálním výsledkům možno
doručit na adresu:
Ctibor Sysel, Letohradská 38, Praha 7, 170 00.

JURY ZÁVODU
Jiří Fišer (SLP), Petr Henych (VLI), František Pašek (KAM)
WC

V centru závodu.

MYTÍ

V rybníku Zvůle (prosíme nepoužívejte saponáty) a v umývárnách v centru závodu.

UPOZORNĚNÍ Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se
souhlasem ředitele závodů.
Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí a každý je zodpovědný za své zdravotní pojištění!
Platí zákaz vstupu psů do lesa (viz čl. 20.9 Pravidel OB).
FUNKCIONÁŘI
ředitel: Ctibor Sysel
hl. rozhodčí: Jakub Veselý
stavba tratí: Martin Kondrát

