POKYNY
k
Oblastnímu mistrovství Pražské a Středočeské oblasti ČSOS ve sprintu v kategoriích DH12 až DH21L
Veteraniádě Pražské a Středočeské oblasti ČSOS ve sprintu v kategoriích DH35 až DH75
závodu systému Ranking s koeficientem 1,02 v kategoriích DH20 a DH21
2. závodu MANUFAKTURA žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS v kateg. DH12 až DH18 (jaro)
2. závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS v kategoriích DH35 až DH75 (jaro)
veřejnému a náborovému závodu
a doprovodnému závodu s volným pořadím kontrol

Pořádající orgán:

Středočeský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů

Pořádající subjekt: Sportovní klub Los Mělník, z.s.
Datum:

neděle 2. dubna 2017

Typ závodu: sprint
Centrum:

Parkování:

Mšeno, Autokemp-ubytovna SK Mšeno
Součástí shromaždiště je i částečně krytá tribuna, kde se lze ukrýt před deštěm a v případě
nutnosti bude otevřena i šatna před tribunou. Tuto šatnu je však nutno vyklidit do 12:30
hod., poté se v ní budou převlékat malí fotbalisté před zápasem.
na cvičném fotbalovém hřišti vedle autokempu. Sledujte a dbejte pokynů pořadatelů
ohledně vjezdu na parkoviště. Bude vybíráno parkovné 20 Kč.

Prezentace: Kategorie DH10 až DH75 a T od 9:00 do 9:45 hod. v centru, oddíly s předem zaplaceným
startovným beze změn a dohlášek mohou odprezentovat i později.
Kategorie P, HDR a závod s volným pořadím kontrol od 9:00 do 12:30 hod.
Start:

Kategorie DH10 až DH75 intervalový dle startovní listiny, 00 = 10:30 hod.
Kategorie T volný (na startovní krabičku) v čase 00 = 10:30 hod. až 90 = 12:00 hod.
Kategorie HDR, P a závod s volným pořadím kontrol volný od 11:30 hod. do 14:00 hod.

Systém ražení: Kategorie DH10 až DH75 a T systémem SPORTIDENT, SI čip si lze zapůjčit
od pořadatele za poplatek 40 Kč, neregistrovaní závodníci složí vratnou zálohu 700 Kč.
Kategorie HDR, P a závod s volným pořadím kontrol kleštěmi do papírových průkazek.
Průkazky dostanou závodníci v prezentační obálce svého oddílu. Neregistrovaní jednotlivci
přímo na prezentaci.
Mapa:

Mšeno, 1 : 4 000, ekv. 2m, formát A4, ISSOM, stav březen 2017, není vodovzdorně
upravena, mapoval David Komín.

Terén:

Městská zástavba s neomezeným, ale řídkým provozem, nepravidelná síť ulic, vertikálně
členitý. Zákaz použití bot s hřeby!

Časový limit: soutěžní kategorie a kategorie T: 45 min
Free order: 90 min
HDR, P: není, čas se neměří, závodníci si jej mohou změřit sami a čas zapsat do průkazky.
Pokud průkazku se zapsaným časem odevzdají v centru, budou uvedeni ve výsledcích.
Cíl:

Mapy se v cíli odevzdávají. Výdej map ve 12 hod.
Cíl se uzavírá ve 14: 30 hod. Později dorazivší P, HDR a F si budou moct zapsat čas
samoobslužně.

Vzdálenosti: parkoviště – centrum: 0 - 100 m
centrum – prezentace: 0 m
centrum – start : 1000 m
centrum – cíl : 700 m
Vyhlášení:

každé dítě z HDR dostane po odevzdání průkazky odměnu.
Co nejdříve po skončení mistrovského závodu ve sprintu proběhne zvlášť vyhlášení
1.-3. místa pro pražskou oblast a zvlášť pro středočeskou oblast. Předpokládaný čas
vyhlášení je 13 hod.
Vzhledem k tomu, že někteří závodníci se rozhodli absolvovat závod v TempO i závod s
volným pořadím kontrol (závod F) a závod TempO je nutné absolvovat před závodem s
volným pořadím kontrol, nebude původně plánované vyhlášení závodu s volným pořadím
kontrol uskutečněno. Pokud ale vítězové jednotlivých kategorií závodu F (žena, muž, dítě
do 14 let) chtějí počkat až doběhnou i výše jmenovaní závodníci, nechť dají dopředu vědět
a vyhlášení připravíme :-).

Protesty:

Písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu

Upozornění: Závod probíhá za běžného provozu. Ten je sice v tuto dobu poměrně řídký, přesto však
dávejte pozor při přebíhání silnice. Nezapomeňte, že přednost máte pouze na přechodu pro
chodce a ne každý řidič reaguje tak, jak by měl.
Občerstvení: Na shromaždišti je hospůdka, kde lze zakoupit nejen pivo a kofolu, ale též teplá jídla dle
následujícího seznamu
Maďarský guláš, chléb 65,Dršťková polévka 30,Klobása, chléb 55,Párek v rohliku 20,Párek na tácek 25,Toalety:

Na shromaždišti jsou k dispozici toalety restaurace (vchod zvenku, ne přes restauraci) a
rovněž toalety pod tribunami.

Školka:

Bude po dobu závodu k dispozici na shromaždišti

Pořadatelé: ředitel: Markéta Šimková, R3
hlavní rozhodčí: Markéta Šimková, R3, Rybáře 748, Mělník
stavitel tratí: Miroslav Šimek, R3
Jiné:

V odpoledních hodinách proběhne ve Mšeně také trailový závod TempO, který má svůj
vlastní rozpis. Srdečně zveme všechny zájemce o vyzkoušení tohoto zajímavého druhu
závodu ke změření sil s trailovými specialisty.

Předpis:

Závod proběhne podle platných Pravidel orientačního běhu ČSOS, podle Soutěžního řádu
PSOS a Prováděcích předpisů PSOS a SSOS

Poděkování: Děkujeme městu Mšeno a TJ Sokol Mšeno za pomoc při organizaci a městu Mělník
za podporu činnosti Sportovního klubu Los Mělník, z.s.

