POKYNY
3. ZÁVOD ZIMNÍ HRADUBICKÉ LIGY 12.1.2020
POŘADATEL

OK Lokomotiva Pardubice, spolek

CENTRUM
ZÁVODU

Pardubice, ZŠ Spořilov, Kotkova ul. (50.0381119N, 15.7915619E)

PREZENTACE

Do 9:45 hod. Závodníci platí vklad 30 Kč (neplatí závodníci z PHK, SHK a LPU).

PARKOVÁNÍ

Není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení. Využijte buď síť
ulic v okolí centra nebo třeba toto parkoviště: 50.0365947N, 15.7892708E
Prosíme závodníky z Pardubic, aby k dopravě co možná nejvíce využili jiných dopravních
prostředků, než je automobil (kolo, MHD, pěšky :-)).

VZDÁLENOSTI

Doporučené parkoviště – centrum 400 m
Centrum – start
500 m (modrobílé fáborky)
Cíl – centrum
0m

START

00 = 10:00 hod. (intervalový start)

POPISY KONTROL Piktogramy budou vytištěny pouze na mapě.
ČASOVÝ LIMIT

40 minut pro všechny kategorie.

SYSTÉM RAŽENÍ

SportIdent; označovací jednotky včetně cíle budou nastaveny do režimu bezdotykového
ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m).
Při poruše SI použijte náhradní mechanické ražení (bude kontrolováno v cíli).

KATEGORIE A
DÉLKY TRATÍ

HE – 3,8 km
H – 2,6 km
HK – 1,9 km
DE – 2,6 km
D – 2,2 km
DK – 1,6 km
P (pro příchozí a malé děti) – 1,5 km

MAPA

Židov, 1:4000, e=2m, ISSprOM 2019, stav zima 2019, autor Ondřej Macek, A4
- mapa nebude vodovzdorně upravena
- mapy se v cíli neodebírají

TERÉN

Vilová čtvrť, sídliště, parčíky, sportovní a školské areály

ZÁVOD ON-LINE

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=16944&lang=cz

WC, MYTÍ

WC v centru ve škole, mytí nebude k dispozici.

TRATĚ

Všechny tratě mají povinný průběh po přechodu přes celkem frekventovanou silnici, nebude
hlídán, doprava nebude korigována, dbejte na svoji bezpečnost, mějte svědomí a dodržujte
fair play. Na tratích budou využity umělé překážky.
V mapě to bude vypadat takto:

UPOZORNĚNÍ

V závodě je použitý nový mapový klíč ISSprOM 2019, důkladně si prostudujte změny!
Výňatek ze změn:
V novém mapovém klíči není mapová značka 421 Nepřekonatelná vegetace (100% zelená
50% černá), ale její místo nahrazuje značka dříve 410 Velmi obtížný běh nyní
410 Nepřekonatelná vegetace (100% zelená) – tato značka nesmí být překonávána.

Příklad použití:

Všichni závodníci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí.
Pořadatelé si vyhrazují právo závod zrušit v případě nepříznivých podmínek.

ORGANIZAČNÍ
ZAJIŠTĚNÍ

ředitel závodu:
stavitel tratí:

Ondřej Pipek
Ondřej Macek

