1. a 2. závod Českého poháru v Trail-O
pokyny
Pořádající orgán:
Pořadatel:
Datum:
Centrum:

Parkoviště:
Kategorie:

Startovné:
Mapa:
Terén:

Protesty:
Funkcionáři:

Český svaz orientačního běhu
AR20, KOB Dobruška
24.-25.3.2012
Golf Resort Kunětická Hora, Dříteč
V centru je rezervována pro závodníky krytá terasa restaurace, kde je k dizpozici
vozíčkářské WC.
zdarma na parkovištích před areálem resortu
E-Open, E-Para, A-Open, A-Para
Do kategorií E se mohou přihlásit pouze závodníci registrovaní v Trail-O.
Registraci je možné provést před závodem na prezentaci za poplatek 30,- Kč.
100 Kč za jeden závod. Přihlášky na místě jen v omezené míře do počtu volných
map.
Golf club, 1:5000, E=0.5m!, ISSOM2007, stav únor 2012, bez vodovzdorné
úpravy, formát 300x300
golfové hřiště, výborně sjízdné komunikace bez převýšení. Je zákaz pohybovat
se během závodu jinde než na obvodové asfaltové cestě kolem hřiště.
Odbočky do hřiště jsou označeny v mapě zákazem vstupu (fialový křížek), v
terénu páskou. Hřiště nebude závodem Trail-O omezeno v provozu, na jamkách
bude probíhat hra!
písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200,-Kč
ředitel závodu: Robert Müller
stavitel tratí: Tomáš Leštínský
oponent a hlavní rozhodčí: Miroslav Slovák

Sobota 24.3.2012
Prezentace:
Délky tratí:
Systém závodu:

Start 00:
Startovní listina:
Vzdálenosti:

Časový limit:

Občerstvení:
Cíl:

Jury:
Výsledky:

od 13:00 do 15:30 u parkoviště
E - 1500m, 21k + 4 časovky před závodem
A - 1500m, 12k + 4 časovky před závodem
závodníci se po příjezdu odprezentují a zůstanou v "karanténě" na parkovišti. Je
to kvůli časovým kontrolám, které jsou z jiných míst než parkoviště dobře vidět.
Budou připraveny čtyři časové kontroly ve dvou dvojicích, řiďte se pokyny
rozhodčího na časovce. Po absolvování časových kontrol je možný vstup do
vyhrazeného prostoru pro závodníky - kryté terasy hotelové restaurace.
14:00
není, závodníci mohou startovat v libovolný čas do cca 15:30. Mezi jednotlivě
odstartujícími závodníky jedné kategorie bude interval minimálně 2 minuty
parkoviště - centrum : 160m, 12m (pro vozíčkáře bude na tento úsek připraven
asistent od cca 13:30 do 14:30)
centrum - start: 0 m
centrum - cíl: 1500 m (závodníci se vrací zpět z cíle v protisměru závodní trati
- nerušte ostatní závodníky)
E-Open:
110 min
E-Para:
135 min
A-Open:
80 min
A-Para:
100 min
na trati není, v cíli pitný režim NutriProduct, v centru výborná restaurace
Závodník průkaz neodevzdává v cíli, kde je mu pouze do průkazu zapsán cílový
čas. Průkaz odevzdá až v centru na prezentaci. Zde bude k nahlédnutí řešení
kontrol.
Libor Forst, Pavel Dudík, Bohumil Hůlka
výsledky budou po ukončení závodu spolu s řešením na internetové stránce
závodu. Vyhlášení proběhne až v neděli v součtu s druhým závodem.

Neděle 25.3.2012
Prezentace:
Délky tratí:
Systém závodu:

Start 00:
Startovní listina:
Vzdálenosti:

Časový limit:

Občerstvení:
Cíl:

Jury:
Výsledky:

od 9:00 do 12:00 v centru
E - 1700m, 20k + 4 časovky po závodě
A - 1700m, 13k + 4 časovky po závodě
Závod bude probíhat současně s doprovodným závodem ve sprintu. Závodníci
přihlášení na Trail-O i na sprint absolvují nejdřív sprint (budou nalosování do
předu startovky), poté až Trail-O.
10:00
není, závodníci mohou startovat v libovolný čas do cca 12:30. Mezi jednotlivě
odstartujícími závodníky jedné kategorie bude interval minimálně 2 minuty
parkoviště - centrum : 160m, 12m (pro vozíčkáře bude na tento úsek připraven
asistent od cca 9:00 do 10:00)
centrum - start: 800 m
centrum - cíl: 1300 m (závodníci se nevrací do centra přes závodní prostor)
E-Open:
110 min
E-Para:
135 min
A-Open:
90 min
A-Para:
110 min
na trati není, v cíli pitný režim NutriProduct, v centru výborná restaurace
Po dosažení cíle se závodník řídí pokyny rozhodčího na časovkách, umístěných
bezprostředně za cílem. Po absolvování časových kontrol se závodník vrací do
centra s průkazem, který odevzdá na prezentaci. Zde bude k nahlédnutí řešení
kontrol.
Libor Forst, Pavel Dudík, Bohumil Hůlka
Vyhlášení výsledků proběhne v 14:30, výsledné pořadí se stanoví součtem
výsledků sobotního a nedělního závodu.

Golfová akademie
po závodě bude připravena Golfová akademie. Začátek bude v 13:00 hod. v prostoru centra
závodu. Zájemcům bude zdarma připravena prezentace golfu, jeho historie, možnost vyzkoušet si
prakticky odpal železnou i dřevěnou holí, v závěru podle možností i malá soutěž v patování.
Závodníci se zájmem o absolvování Golfové akademie se nahlásí na prezentaci do 11:00!

Golf sprint
pokyny
Pořadatel:
Datum:
Centrum:
Parkoviště:
Kategorie:
Trať:
Startovné:
Mapa:
Terén:
Popisy kontrol:
Startovky:

AR20, KOB Dobruška
25.3.2012
Golf Resort Kunětická Hora - krytá terasa restaurace, Dříteč
zdarma na parkovištích před areálem resortu, v případě naplnění na přilehlých
komunikacích, dodržujte dopravní značení
H12, H16, H21, H35, H45,
D12, D16, D21, D35, D45, P
sprint
20 Kč
Golf club, 1:5000, E=0.5m!, ISSOM2007, stav únor 2012, vodovzdorná
golfové hřiště, výborná průběžnost.
pouze na mapě formou piktogramů
na webu závodů, v centru na informační tabuli.

Zakázané prostory: Je přísně zakázáno vstupovat na green (malý prostor kolem jamky se
speciálně upraveným povrchem, v mapě vyznačeno zakázaným prostorem, v
terénu páskou) a je rovněž zakázáno vstupovat do pískových překážek,
tzv. bankerů (na mapě značka pískový povrch)!!!
Prosím, důsledně respektujte tyto zakázané prostory!
Zakázaným prostorem je pro neodstartované závodníky i celý prostor golfového
hřiště kromě cesty z parkoviště do centra.
Obuv:
Budou povoleny pouze boty typu "botasky" = klasické běžecké boty maratonky.
Ani hřeby, ani kopačky povoleny nebudou, týká se to i bot s velmi hrubým
vzorkem. Závodníci s touto obuví nebudou vpuštěni na start.
Prezentace:
od 9:00 do 10:30 v centru závodu
Dodatečné přihlášky: velmi omezené v počtu vakantů ve startovní listině
Vzdálenosti:
parkoviště - centrum : 160m, 12m
centrum - start: 0 m
centrum - cíl: 0 m
Časy vítězů:
dle soutěžního řádu 12-15 minut
Start 00:
10:00
Cíl:
Závodníci ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením čipu v centru. Mapy
se neodevzdávají, buďte fér a neukazujte mapu ostatním, co ještě
neodstartovali.
Časový limit:
30 minut
WC, mytí:
k dispozici je WC v restauraci. Mytí není. Od 15:00 je možné využít služeb
saunového centra.
Vyhlášení:
v 11:30 v centru závodu, budou vyhlášeni jen vítězové ve všech kategoriích
Funkcionáři:
ředitel závodu: Robert Müller
hlavní rozhodčí: Miroslav Slovák
stavitel tratí: Tomáš Leštínský

Golfová akademie
po závodě bude připravena Golfová akademie. Začátek bude v 13:00 hod. v prostoru centra
závodu. Zájemcům bude zdarma připravena prezentace golfu, jeho historie, možnost vyzkoušet si
prakticky odpal železnou i dřevěnou holí, v závěru podle možností i malá soutěž v patování.
Závodníci se zájmem o absolvování Golfové akademie se nahlásí na prezentaci do 11:00!

Plánek centra závodů

