POKYNY K NOMINAČNÍM ZÁVODŮM NA JMS
31.5. 2014 klasická trať Sokolí skály (Vrbno pod Pradědem)
1.6.2014 sprint Karlova Studánka

OBECNÉ INFORMACE:
Centrum závodů: Sportovní gymnázium Vrbno pod Pradědem, 50°6'58.340"N, 17°22'44.046"E viz mapka

Ubytování: pro objednané v budově Sportovního gymnázia na molitanových matracích (budou zajištěny) ve
vlastních spacácích. Vyhrazeny budou 2 třídy.
Strava: pro objednané v jídelně Sportovního gymnázia, snídaně sobota v 7:00 hod., večeře sobota v 18:00 hod. a
snídaně neděle v 8:00 hod.
Příjezd na ubytování: v pátek mezi 18:30 – 21:30 hod., sobota od 7:00 hod. Centrum závodů je totožné s místem
ubytování.
Odjezd z ubytování: v neděli je nutné vyklidit prostory ubytování do 10:30 hod.
Losování startovek: v pátek 30.5. v cca 19:15 proběhne losování startovek klasiky i sprintu. Přítomnost všech není
nutná.
Platby: v pátek při příjezdu nebo v sobotu po závodě na klasické trati v centru závodů.
Ukončení akce: po skončení závodu ve sprintu. V 15:05 odjíždí Bus spoj 95010453 z rozc. Hvězda do Olomouce
(příjezd 16:40).

SOBOTA 31.5. - KLASICKÁ TRAŤ
Mapa: Sokolí skály 1:15 000, ekv. 5 m. (stav r. 2009, část. revize 05/2014), vodovzdorně upravena
Zvláštní mapové značky:
černý křížek – jiný umělý objekt
zelené kolečko – výrazný strom
hnědý křížek – plošinka
Vývraty nejsou vyznačeny v mapě!
Terén: – 500 – 855 m.n.m., horský, kopcovitý, místy výskyt kamenů, skal a bunkrů, množství porostových
detailů, různě průběžné hustníky, místy sezónní podrost.
Systém ražení: SportIdent. V případě poruchy elektronické jednotky razí závodník do políček umístěných na
mapě.
Popisy kontrol: K odběru v 1. startovním koridoru a na mapě. Na startu bude k dispozici izolepa a nůžky.
Start: 00 v 10:00 hod., startovní interval 4 minuty. Vzdálenost na předstart z centra závodů 2,3 km/v druhé půli
cesty 200 m převýšení. Nebude značeno, každý dostane mapku s cestou na předstart. Na předstart je možné si vzít
pití a bundu. Bude odneseno do cíle. Vzdálenost předstart – start 250 m, po fáborcích. WC v přírodě. Doprovod a
trenéři mohou na předstart a start a z něj odejít do cíle, ale již se nesmí vrátit.
Povinné úseky: start – začátek orientace, poslední kontrola – cíl, po fáborcích
Zakázané prostory: velká obora, v mapě vyznačená značkou pro zakázaný prostor
Cíl: 50°7'26.201"N, 17°23'10.260"E, cíl není pro závodníky před startem závodu přístupný. Doprovod a trenéři do
cíle mohou, ale již jej nesmí do odstartování posledního závodníka opustit. V cíli omezená možnost parkování.
Občerstvení: na trati, vyznačeno v mapě, k dispozici voda a iontový nápoj; v cíli, k dispozici voda
Parametry tratí: D20 – 7,2 km/385 m převýšení, H20 – 10 km/485 m převýšení
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody způsobené účastníky
závodů.
V lese neustále probíhá těžba dřeva, dbejte zvýšené opatrnosti.
Vzhledem k charakteru terénu doporučujeme pro sobotní závod boty s hřeby.

NEDĚLE 1.6. - SPRINT
Shromaždiště: parkoviště Hvězda, 50°3'59.154"N, 17°18'17.443"E.
Doprava na shromaždiště: vlastními dopr. prostředky nebo využitím spoje Bus 850861 337 ze zastávky Vrbno pod
Pr. Centrum odjezd 10:23, příjezd do Karl. Studánky, rozc. Hvězda 10:45. Přijďte na bus včas, další už nejede!!!
Mapa: Karlova Studánka 1:4 000, ekv. 2,5 m (stav 2013, část. revize 05/2014), vodovzdorně upravena
Zvláštní mapové značky:
černý křížek – výrazný sloup, dětská prolézačka
černé kolečko – betonová skruž, infotabule, fontána
zelený křížek – vývrat

Terén: 800 m.n.m., lázeňské centrum.
Systém ražení: SportIdent. V případě poruchy elektronické jednotky razí závodník do políček umístěných na
mapě.
Popisy kontrol: K odběru v 1. startovním koridoru a na mapě. Na startu bude k dispozici izolepa a nůžky.
Start: 00 v 11:30 hod., startovní interval 1 minuta. Vzdálenost shromaždiště – start 700 m. Bude značeno fáborky.
Start není přístupný doprovodu a trenérům.
Povinné úseky: start – začátek orientace, poslední kontrola – cíl, po oranžových fáborcích.
Zakázané prostory: je přísně zakázáno překonávat plochy a linie v mapě vyznačené těmito značkami:
304.1 Nepřekonatelná vodní plocha
421 Nepřekonatelná vegetace
521.1 Nepřekonatelná zeď
524 Nepřekonatelný plot
526.1 Budova
528.1 Oblast se zakázaným vstupem
714 Dočasná konstrukce nebo uzavřená oblast
Porušení bude trestáno diskvalifikací.
Cíl: nebude před závodem zveřejněn. Po opuštění shromaždiště posledním závodníkem, může doprovod a trenéři
přejet do prostoru cíle. Místo bude oznámeno.
Občerstvení: v cíli, k dispozici voda
Parametry tratí: D20 – 2,2 km/47 m převýšení, H20 – 2,7 km/63 m převýšení
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody způsobené účastníky
závodů.
Je zakázáno běžet v botech s hřeby. Vzhledem k charakteru terénu doporučujeme krosovou obuv nebo špunty.
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