POKYNY PRO ZÁVODNÍKY
Oddílový přebor KOB Moira Brno
6.11. – 7.11. 2010
Salavice
Sraz:

Na křižovatce lesní silnice z Pístova u Jihlavy do Salavic,
6.11.2010 do 10:30

Doprava:

Vlastními automobily.

Doporučená trasa:

Z Brna vyrazit po dálnici D1 směr Jihlava. Dálnici opustit na
sjezdu 119, Velký Beranov. Projeďte centrem Jihlavy směr
Pelhřimov. Na Žižkově ulici (za centrem města) odbočte
doleva na ulici bratří Čapků. Na konci ulice se dejte doprava,
opusťte Jihlavu směr Pístov. Projeďte Pístovem a pokračujte
pořád rovně do lesa. Na poli před Popicemi odbočte doleva
směr Salavice. Zaparkujte na křižovatce lesních silnic dle
mapky:

Ubytování:

Sportovní hala v Dolní Cerekvi, na parketu ve vlastních
spacích pytlích.

Druh závodu:

2 etapy, mírně obtížné

Systém ražení:

SportIdent, čipy k zapůjčení na startu

Kategorie:

Vzhledem k tomu, že tradiční názvy kategorií ne zcela
odpovídají tomu, co závodníci skutečně zažijí v lese, byly pro
oddílový přebor 2010 vypsány následující kategorie, které
přesně definují povahu trati (zejména převýšení):
Rovinka
Vysočina
Svahy
Pamír
Zenit

- pro nejmenší, i bez doprovodu, fáborky
- pěkný les, mírně zvlněné
- kopcovitý terén, občas i zelené partie a vlhko
- náročný skalnatý terén, bažiny, pralesy
- mapově zajímavé pro veterány

SOBOTA
Start 00:

11:30 hodin

Cesta na start:

asi 600 m pěšky.

Start:

intervalový dle startovky, ti nejmenší (Rovinka) kdykoliv po
oražení startovací kontroly

Mapa:

Korunní vrch, měřítko 1:10 000,
stav srpen 2010,
vodovzdorně upravena

Cíl:

v místě startu, po doběhu bude servírován čaj

Vyčítání čipů:

hromadně ve sportovní hale

Funkcionáři:

Petr Přikryl
Martin Křivánek

- oficiální fotograf, porota, občerstvení,
nalévání čaje a kontroly v lese
- tiskový mluvčí, protesty a stavba tratí

Další soutěže:

Pořadatelé vypisují soutěž o nejlepší závodní oblek do lesa,
nebo módní doplněk oddílového dresu (tkaničky, klobouk).
Zapojte tedy fantazii a prohledejte šatníky a půdy. Pro ty,
kteří nemají doma kyjovský či sokolský kroj nebo vázanku
s jeleny je dále vypsána fotosoutěž o nejzajímavější snímek
ze startu, cíle nebo z lesa (neplatí pro trénující, ti mají v lese
běhat). Vítězové budou odměnění zvláštní cenou.

Večeře:

bude podávána od 18:00

Po setmění:

Noční parkový závod v Dolní Cerekvi, vezměte si baterky
nebo svíčky. Budou vypsány dvě disciplíny:

Po večerce:

Závod dvojic

- vhodné pro nejmenší nebo zamilované
páry (i v doprovodu rodičů)

Jednotlivci

- parkový noční závod na netradiční mapě

Společenská besídka pro starší a pokročilé. Pro dodržení
pitného režimu bude zajištěn 30 litrový sud s Poutníkem
(pivovar Pelhřimov). Znalci, kteří nechtějí usrkávat
z voskových pohárků, nechť si vezmou s sebou konferenční
sklo.

NEDĚLE
Snídaně:

Z vlastních zásob, pořadatel nezajišťuje

Start 00:

10:00 hodin

Parkoviště:

lesní silnice z Pístova u Jihlavy do Salavic, jako v sobotu

Cesta na start:

asi 1000 m pěšky.

Start:

Hendikepový, běžci s významnou časovou ztrátou na
vedoucího závodníka budou potupně vypouštěni do lesa
v minutových intervalech. Ti nejmenší (Rovinka) kdykoliv po
oražení startovací kontroly.

Mapa:

Korunní vrch, měřítko 1:10 000,
stav srpen 2010,
vodovzdorně upravena

Cíl:

v místě startu

Vyčítání čipů:

po doběhu v cíli

Po doběhu:

cca ve 13:00 bude podáván slavnostní oběd

Vyhlášení vítězů:

Každý závodník bude po obědě odměněn potleskem,
diplomem a drobnými dary.

Návrat:

individuálně po vyhlášení vítězů

Správný směr a příjemné zážitky z lesa přejí pořadatelé z oddílu SRA.

