POKYNY
14. OŽ - OBLASTNÍ SOUTĚŽ - ZÁPAD - Chvojkovský mlýn, krátká trať

5. SŽ - závod sprintového poháru ZČO - Kralovice
15. OŽ - OBLASTNÍ SOUTĚŽ - ZÁPAD - Chvojkovský mlýn, klasická trať
Datum:

24. - 25.června 2017

Pořádající subjekt: KOMETA Kralovice, oddíl orientačního běhu

Centrum:

Shromaždiště:

Sobota 24.6. - Chvojkovský mlýn u Žihle (krátká trať)
Bude značeno ze směru od Plzně, Mostu (z obce Žďár) a od Žihle.
Sobota 24.6. - Sport kemp Kralovice (sprint)
Bude značeno jen na povinném příjezdu od Mariánského Týnce.
Neděle 25.6. - Chvojkovský mlýn u Žihle (klasická trať)
Bude značeno ze směru od Plzně, Mostu (z obce Žďár) a od Žihle.
SO - Ch. mlýn. Prosím dbejte pokynů na parkování na louce vzdálené jen 200
m od mlýna (žluté fáborky P - CH.m.). U mlýna parkují pouze pořadatelé.
V areálu travnaté plochy, prezence, toalety, venkovní sprchy, dětské hřiště.
Restaurace nabízí pití, k jídlu polévku, svíčkovou s knedlíkem, kuřecí řízek
s bramborem, obalovaný květák s bramborem, těstovinový salát s kuřecím m.
a zeleninou (dále pochutiny, nanuky) + venku stánek s rychlým občerstvením.
SO - Sport-kemp. Prosím dbejte pokynů na parkování u fotbalového hřiště.
Přímo v kempu parkují pouze pořadatelé a ubytovaní závodníci !!!
V kempu travnaté plochy, prezence, toalety, sprchy, hraní - děti, bufet
(pivo, kofola, pochutiny i jídlo + grilování).
NE - Ch. mlýn stejně jak v sobotu.

Prezence:

na shromaždišti CH.m. SO = 8.00 - 9.00 hodin (chata v areálu)
na shromaždišti Sport k. SO = 14.00 - 14.30 hodin (recepce kempu)
na shromaždišti CH.m. NE = 8.30 - 9.00 hodin (chata v areálu)

Start:

KRÁTKÁ - intervalový, 00 = 10.00 hodin /limit 90 minut/… CH. mlýn
shromaždiště - start = 1300 m (modrobílé fáborky), převýšení 15m
S ohledem na vysoké denní teploty bude na startu pro závodníky pitná voda !!!
cíl - shromaždiště = 450 m (na cestě nad Chvojkovským mlýnem)
Kategorie HDR, P - volný start po celou dobu startování
Organizace startu: startovní čára - mapy 20 m, mapy - mapový start 100 m,
řazení map uvedeno na startovní čáře

SPRINT - intervalový, 00 = 15.30 hodin /limit 60 minut/… Kralovice
shromaždiště - start = 800 m (modrobílé fáborky), převýšení 10m
S ohledem na vysoké denní teploty bude na startu pro závodníky pitná voda !!!
cíl - shromaždiště = 600 m (jinou cestou zpět, dle mapy v cíli)
Kategorie HDR, P - volný start po celou dobu startování
Organizace startu: startovní čára - mapy = 20 m, mapy - mapový start = 60 m,
řazení map uvedeno na startovní čáře
KLASIKA - intervalový, 00 = 10.00 hodin /limit 150 minut/… Ch. mlýn
shromaždiště - start = 450 m (modrobílé fáborky), převýšení 25m
S ohledem na vysoké denní teploty bude na startu pro závodníky pitná voda !!!
cíl - shromaždiště = 450 m (na cestě nad Chvojkovským mlýnem)
Kategorie HDR, P - volný start po celou dobu startování
Organizace startu: startovní čára - mapy = 20 m, mapy - mapový start = 100 m,
řazení map uvedeno na startovní čáře
*** Na všechny starty a cíle velmi dobrý přístup s kočárky a dětmi.
Zakáz vstupu:
Terén:

* vždy v okolí startu a cíle podle označení pořadatelem
* v závodním prostoru značka 415.0 pole, 527.0 soukromý pozemek a
524.0 vysoký plot /zákaz překonávání/, 709.0 zakázaný prostor (paseky)
SO (krátká) / NE (klasika) - mírně zvlněný, místy rýhy, zářezy a meliorace.
Převážně velmi dobře průběžný les s množstvím těžebních průseků, ojediněle
bažiny. Ve "V" části probíhá prořezávání lesa - vytěžené dřevo zůstává místy
ležet v lese.
SO sprint - městská zástavba, trávníky, parky, areál ZŠ (běží se za plného
provozu, ale pořadatelé každopádně dohlíží na přebíhání silnic na většině
míst závodu - na přechodech i mimo ně).
Souběžně probíhá Kralovická pouť, které se ale prostor závodu vyhýbá !!!

Mapa:

So - Stará Ves 2017, 1:10 000, E=5 m, stav 3/2016, částečná revize 6/2017,
formát A4, tisk laser Žaket
So - Kralovice 2017, 1:4 000, E=2 m, stav 9/2015, revize 6/2017, formát A4,
tisk laser Žaket
* řiďte se sprintovým klíčem a speciálními značkami uvedenými na mapách
Ne - Podbořánské rybníčky 2017, 1:15 000, E=5 m, stav 3/2016, formát A4,
tisk laser Žaket. Stejné měřítko pro všechny kategorie !!!
Mapy NEJSOU vodovzdorně upraveny, ale pršet by v SO/NE nemělo !!!

Délky tratí:
Popisy:
Ražení:
Ubytování:

dle soutěžního řádu /vyvěšeny na shromaždišti SO i NE + na internetu/.
jsou k odběru vždy jen na shromaždišti /SO i NE/.
Sportident (jednotky kompatibilní i s novými čipy).
tělocvična ZŠ Kralovice (otevřená SO od 18.00 h., opustit v NE do 9.00 h.),
Sport-kemp a Chvojkovský mlýn dle pokynů těchto ubytovacích kapacit.

Občerstvení:

SO - v cíli krátké trati pro všechny (voda, šťáva)
SO - v cíli sprintu pro všechny (voda, šťáva)
NE - pro tratě nad 5 km občerstvovací stanice přímo na kontrole č. 128 (voda,
šťáva, hroznový cukr), v cíli pro všechny (voda, šťáva).
nevybírají se, spoleháme na fair-play.

Mapy v cíli:

Upozornění:
Vyhlášení:

KRÁTKÁ - bez omezení, POZOR - cestou na start jdete po silnici III.třídy.
SPRINT - bez omezení, POZOR - běží se za plného provozu.
KLASIKA - bez omezení.
SO - v cca 12.30 hodin "krátká" na shromaždišti Chvojkovský mlýn.
SO - v cca 17.30 hodin "sprint" na shromaždišti Sport kemp Kralovice.
!!! Současně bude vyhlášen Sprintový žebříček za rok 2017 !!!
NE - v cca 13.30 hodin "klasika" na shromaždišti Chvojkovský mlýn.

Jury:

Alexander Mareš (NEK), Miloš Fiala (KSH), Karel Pilař (MAS).
V Kralovicích 21.6.2017
"Ať se daří" přeje vám všem KOMETA Kralovice z.s.

ŽB Čechy - západ
9. - 10.6.2018, Rabštejn nad Střelou
Srdečně vás zve pořadatel KOMETA Kralovice z.s.

