POKYNY
7. ZÁVOD ZIMNÍ HRADUBICKÉ LIGY – 6. 3. 2022
POŘADATEL: OK Lokomotiva Pardubice,
CENTRUM ZÁVODU: Živanice, sokolovna (https://mapy.cz/s/fufuroraka) ; open-air zázemí letního tanečního
parketu, toalety v budově sokolovny (vchod z východní strany)
PARKOVÁNÍ: Parkování na parkovišti u sokolovny za autobusovou zastávkou. Respektujte dopravní
předpisy a omezení.
PREZENTACE: Do 9:45 hod. (na prezentaci bude možno řešit jen naprosto nejnutnější operativní
záležitosti; všechny vklady musí být uhrazeny bezhotovostním převodem na účet pořadatele nejpozději do 3.
3. 2022).
VZDÁLENOSTI:
Centrum – start: 1.500 m (modrobílé fáborky)
Cíl – centrum: 300 m
START 00: 10:00 hod. (intervalový start); kategorie P startuje tzv. na startovní krabičku dle pokynu
pořadatelů na startu v libovolném čase v rozmezí 0 – 60.
ČASOVÝ LIMIT: 60 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).
KATEGORIE A PARAMETRY TRATÍ (délky tratí uvedeny vzdušnou čarou):
HE – 5.4 km
H – 4.5 km
HK – 3.4 km
DE – 4.2 km
D – 3.7 km
DK – 2.4 km
P (pro příchozí a malé děti) – 2.0 km
MAPA: Dědek III, 1:7500, E = 2,5 m, ISOM 2019-2, stav zima 2022, autor Jan Věříš, Jan Czagan, mapa
nebude vodovzdorně upravena, formát A4. Mapy se v cíli neodebírají – dodržujte prosím zásadu fair play!!!
POPISY KONTROL: Piktogramy budou vytištěny na mapě, jsou na webu závodu a v IS ORIS.
TERÉN: Rovinatý lesík s pár písečnými přesypy, občas s nepříjemným podrostem.
TRATĚ: Všechny tratě přebíhají silnici 333. Přeběh „ohraničený“ kontrolami se do času závodu
nezapočítává. Dbejte pravidel silničního provozu. Přeběh bude pod dozorem organizátora závodu.
VÝSLEDKY: Výsledky se v centru nevyvěšují; k dispozici on-line na https://liveresultat.orientering.se.
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: Hlavní pořadatel: Oldřich Vodička
Stavba tratí: Vladimír Lučan
UPOZORNĚNÍ: Všichni závodníci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí.
ORIENŤÁCI PRO UKRAJINU: V centru závodu bude možnost přispět finančně či materiálně na pomoc pro
Ukrajinu. Finanční pomoc možná přímo na speciální orienťácký účet pro Ukrajinu 214575416/0600, nebo do
kasičky na shromaždišti. Vybrané peníze budou poslány na uvedený orienťácký účet. Materiální pomoc bude
odvezena do krajského skladu humanitární pomoci. Lze nosit trvanlivé potraviny, spacáky, deky, pláštěnky
nebo třeba zdravotnický materiál a hygienické potřeby pro ženy a děti.

Pěkné zimní (skoro jarní) orienťácké proběhnutí přejí všem závodníkům pořadatelé !!!

