B. Technická ustanovení
Program:

3. 5. 17

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
15.00
16.00
19:00

7:00
8:30
10.00
12:30 - 13.30

4. 5. 17

ubytování, prezence v Hotelu Alessandria
oběd
technická schůzka
odchod na start (cca 10 minut)
závody - sprint
veče e – Hotel Alessandria
snídaně – Hotel Alessandria
odjezd autobusu od hotelu na start
závody - long
oběd restaurace Pavlína (průběžně)
vyhodnocení, vyhlášení výsledků a odjezd účastníků

Start

00 = 16:00 – sprint 3. 5. 2017
00 = 10:00 – long 4. 5. 2017

Mapy

Slezské P edměstí – sever, 1:4000 – sprint
Bi ička Nový HK – 1:10 000 – long

Terén

Sprint: Panelové sídliště
Long: Rovinatý, porostově bohatý, s hustou sítí komunikací

Způsob
ražení

Elektronický systém Sportident – závodníkům, kte í v p ihlášce
neuvedou číslo čipu, bude čip zapůjčen. V p ípadě ztráty bude
požadována náhrada 700,- Kč.

Shromaždiště

Sprint – areál ZŠ SNP (50.2187658N, 15.8576814E)
Long – areál šatny OK Slavia Hradec Králové (50.1718347N, 15.8528961E)

P edpis

Závodí se dle platných pravidel OB Českého svazu orientačních
sportů a tohoto rozpisu. Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Po adatel neručí za škody závodníkům vzniklé, či závodníky
způsobené. Závodníci jsou povinni dodržovat a uposlechnout pokyny
po adatelů a rozhodčích.

Kategorie

H 21 – 20 minut sprint/55 minut long
D 21 – 15 minut sprint/40 minut long
H 45 – 15 minut sprint/45 minut long
D 45 – 15 minut sprint/35 minut long
H 60 – 15 minut sprint/45 minut long
D 60 – 15 minut sprint/35 minut long
Kategorie D 45 a D 60 budou mít stejnou trať, jen budou zvlášť vyhodnocené
Kategorie H 45 a H 60 budou mít stejnou trať, jen budou zvlášť vyhodnocené

Protesty

Do 15 minut po skončení závodu u hlavního rozhodčího.

Vyhodnocení
a body.

Závody sprint i long budou bodovány, vítězem kombinace se stane běžec s nejvyšším počtem bodů.
V p ípadě rovnosti bodů je zohledněn lepší součet umístění v obou závodech.

