CENA STŘEDNÍ MORAVY 2019
28. - 30. června 2019 – Konice, Kladky – lyžařský areál
POKYNY
Vážení přátelé orientačního běhu,
srdečně Vás vítáme na tradičních závodech v orientačním běhu CENA STŘEDNÍ MORAVY
2019, které pořádá Klub orientačního běhu Konice.

Centrum

Kladky – lyžařský areál (louka – kemp)
GPS: 49.6571192N, 16.8282128E
Zde najdete kemp, závodní kancelář, centrum E2, E3, WC, mytí, pitnou
vodu i občerstvení v biokvalitě, které zajišťují nadšenci z TJ Sokol Kladky.
Příjezd do kempu pro ubytované je kolem parkoviště, blíž k centru závodů.
Svá auta si můžete nechat vedle stanu, ale musíte zaplatit parkovné ve výši
50,- Kč/auto.
Ostatní budou svá auta parkovat na pořadatelském parkovišti za poplatek
50,- Kč/auto.
Parkování pro E1 v Konici na veřejných parkovištích na náměstí a naproti
zámku a v ulicích ve městě. Zejména doporučujeme ulici 9. května.

Prezentace

Pátek 28. 6. od 14.30 do 16.30 hod v zámeckém parku, centru E1.
E2 do 10.30, E3 do 09.30 v centru závodů v lyžařském areálu.

Popisy kontrol

Volně k odběru v centrech jednotlivých etap.

Předpis

Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB.

Ražení

SI jednotky jsou nastaveny do bezkontaktního režimu BEACON CONTROL.
Na shromaždišti bude umístěna jednotka BATTERY TEST.
Na startu bude umístěna jednotka SIAC TEST.
!!! Upozornění – cílová krabička v E3 bude v kontaktním režimu !!!

Kategorie
HDR je určena výhradně pro děti s doprovodem, resp. jako náborová.
HD10N, HDR, P, T Doprovod dětí proto nebude připuštěn na tratě D10C, H10C a HD10N
(smajlíci - , ), které jsou určeny jen pro samostatné děti.
Závodníci kategorií HDR, HD10N, P a T mohou startovat kdykoliv ve
startovním čase od 0 – 100.

Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí

Stavitel tratí
Start 000
Centrum
Starty
Centrum – start
Značení
Mapa
- měřítko
- rozměr
- papír
Terén
Uzávěrka cíle
Vyhlášení výsledků
Upozornění

E1 – pátek 28. 6.
Sprint
Josef Procházka R2
17:00
Konice – zámecký park

Jaroslav Komínek
Miroslav Hlava R1
E2 – sobota 29. 6.
Klasická trať
Václav Navrátil R3
11:00
Kladky – lyžařský areál

E3 – neděle 30. 6.
Klasická trať
Petr Hynek R3
10:00
Kladky – lyžařský areál

49.5893339N, 16.8907689E

49.6571192N, 16.8282128E

49.6571192N, 16.8282128E

S1 – všechny kategorie mimo HD10N, HDR, P a T – dle startovky
S2 – HD10N, HDR, P a T – kdykoliv v čase 0 - 100
S1 - 300 m
S1, S2, Cíl
S1 – 750 m
S2 – 100 m
2500 m/80 m stoupání
S2 – 800 m
modro–bílé fáborky
Konice – zámek
Holé vršky
Zahálkovy skály
1:4 000, E 2,5 m
1:10 000, E 5 m
1:10 000, E 5 m
A4
32 x 26 cm
32 x 22,5 cm
voděodolný HQ materiál Yupo 120g
Městská kopcovitá
Kopcovitý, hluboká údolí, Kopcovitý, hluboká údolí,
zástavba
porostově pestrý
porostově pestrý
19:30
16:00
15:00
14:00
Ve všech prostorech je zvýšené množství klíšťat, používejte repelenty!!!

Informace k E2

Start i cíl E2 jsou umístěny na louce vzdálené 2,5 km od centra.
Zde naleznete TOI-TOI, vodu před startem i po závodě.
Bude zde umístěna i závodní kancelář, kde si každý závodník vyčte svůj čip.

Občerstvení

Každý závodník obdrží v cíli vodu. Během E1 občerstvení na shromaždišti
nezajišťujeme. Můžete využít bohaté nabídky restaurací a cukrárny ve
městě. V centru závodů v Kladkách (lyžařský areál) zajišťují občerstvení
členové TJ Sokol Kladky – udírna, studená i teplá kuchyně, pivo – limo.

Dětská školka

Po dobu závodu budeme provozovat dětskou školku. Během E1 bude
umístěna v přilehlém zámku v dětském centru Srdíčko. Během E2 a E3
v centru v lyžařském areálu.
Ve školce si můžete zakoupit trička a čelenky s motivy CSM.

Start E 3

Hendikepový start, dostavte se minimálně 5 minut před svým startem.
Startovní čísla-první tři závodníci v kategorii formou samoobsluhy před
startem.
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Vyhlášení vítězů

Vyhlášení celkových vítězů CENY STŘEDNÍ MORAVY 2019 proběhne v neděli
ve 14.00 hodin v centru závodu. Jednotlivé etapy nebudou vyhlašovány.
Pro nejlepší závodníky v jednotlivých kategoriích jsme připravili diplomy a
věcné ceny. Nevyhlašujeme kategorie P, T a HDR. Všichni závodníci
kategorie dostanou v každé etapě za odměnu sladkost.

Doporučujeme

V době volna můžete navštívit nedaleký hrad Bouzov či Javoříčské jeskyně.
Dobré koupání je v přehradě Smolná nebo na koupališti ve Velkých
Opatovicích. V zámeckém parku tam najdete i Kartografické muzeum.

GDPR

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním
svých osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky,
startovní listiny a výsledků na webu závodů a v inf. systému ORIS.

Fotografování

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k
informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci
atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále
zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako
vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení
výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním,
oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.

Pořadatelé děkují starostovi města Ing. Michalu Obrusníkovi , starostovi obce Kladky Ing. Josefu Hofmanovi
a předsedovi TJ Sokol Kladky Jiřímu Křečkovi za pomoc při přípravě závodu.

aplikace „LO – Live resultat Orienteering“
zde najdete LIVE startovky a výsledky z CSM 2019

