ROZPIS
závodu Sněhulákovy ligy v orientačním běhu
kombinace krátká trať – scorelauf
Pořadatel: Tým „Vetoši 50 +“ a OBEC DOLNÍ PĚNA
Centrum: u jahodové farmy Dolní Pěna 67, 3 km jižně od Jindřichova Hradce
(GPS: 49.1098403N, 15.0220997E)
Termín: sobota 25. 2. 2017 (výročí Vítězného února)
Doprava: autem, pěšky, na kole atd.
Parkování: louka u jahodové farmy na shromaždišti, svažité - zatahujte ruční brzdu !
Převlékání: ve vytopeném sále místního klubu – udržujte čistotu
WC: stejně jako převlékání, jen v nevytopeném prostoru
Přihlášky: na e - mail milhavlik@seznam.cz ve formátu: jméno, příjmení, kategorie, oddíl
(pro názornost: Vítězslav Únor kat.C PRA )
Uzávěrka přihlášek: středa 22. 2. 2017 17:00 hodin
Startovné:
kategorie A, B, C, - 40,- Kč,
kategorie ostatní - fáborky zdarma
startovné bude vybíráno při prezenci
kategorie ostatní - fáborky se mohou přihlásit i na místě do 10:35 hod.
Časový plán:
09 : 30 -10 : 35 prezence závodníků
11 : 00 intervalový start
13 : 13 vyhlášení výsledků - první 3 místa v kategorii
Tratě:
kategorie A: cca 6 - 7 km
kategorie B: cca 4,5 - 5 km
kategorie C: cca 2,2 km
kategorie ostatní - fáborky cca 2,5 km
Vzdálenosti:
centrum – start,cíl cca 800 m
Mapa: Vetošova skládka, měřítko 1 : 7500, stav 1/2017 !
Terén: Bývalá (rekultivovaná) skládka komunálního odpadu města J. H. a její přilehlé okolí.
Zcela výjimečný terén, v prostoru skládky množství jedinečných, masivních terénních tvarů,
les různorodých porostních skupin, vrstevnicové útvary hran a odvalů vytěžených pískoven,
mnoho vodních ploch a navíc nikdy neběhaný prostor!
Popisy: k odběru na prezentaci před startem

Systém ražení: kleště - ražení do políček na mapě , v cíli bude kontrolováno!!
Upozornění: každý závodník musí mít označené všechny kontroly, které má na své trati!

Občerstvení: teplá polévka, možná nějaké teplé jídlo, teplý čaj, teplá káva, studené pivo,
studená voda, jahody mražený … teplé slovo
Upozornění: účtenky EET se vydávat nebudou !!!
Pravidla: pro tento závod určují činovníci závodu a je na jejich uvážení, jestli s nimi někoho
seznámí. Závodník, který bude mít na dresu nebo některé části těla nějakou upomínku na
výročí Vítězného února dostane mapu vodovzdorně upravenou!
Lékařské zabezpečení: závodníci startují na vlastní nebezpečí proto lékárničky s sebou
Protesty: protesty budou za nevratný vklad 199 Kč s pochopením vyslechnuty, nikoliv však
řešeny – protestující může po závodě posedět s pořadateli a upít část svého propadlého
vkladu
Poznámka: Doporučujeme poskládat do každého auta maximum lidí – je to ekologické!
Také se zmenší podíl chudáků řidičů, co nemohou zapít krásný závod.

Činovníci závodu:
Ředitel: Ivan Kuchyňka – licenci nemá, ale je to sportovní nadšenec
Hlavní rozhodčí: Petr Nouza st. – taky nemá licenci, ale je to velký nadšenec
Stavitel tratí: Milan Havlík – licenci má propadlou, zato bohaté zkušenosti
P. R. závodu: Jiří Holický – licenci nepotřebuje, má bohaté zkušenosti
Autor mapy: Petr Nouza ml. – licenci nemá ale je to velmi talentovaný mapař
Zástupce obce Dolní Pěna: Ondřej Rešl – licenci nepotřebuje
Hezký sportovní zážitek přejí pořadatelé!

