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P O K Y N Y
3. závodu Ještědského žebříčku, rankingového závodu s koeficientem 1,0 a veřejného závodu v orientačním běhu 

Pořádající orgán:	Ještědská oblast sekce OB ČSOS
Pořádající subjekt:	Slavia Liberec orienteering (VLI)
Datum:		sobota 14. dubna 2012 – klasická trať
Příjezd:	doporučujeme sjet ze silnice č. 35 (13) k nákupní zóně Liberec sever (Globus), pokračujte přes kruhové objezdy směr Ostašov (kolem letiště), dále bude značeno (viz. přiložený plánek).
Centrum:		ZŠ Ostašov u Liberce, tělocvična (zastávka MHD č.16).
			Vstupu do tělocvičny v obuvi je zakázán!
Parkování:   		dle pokynů pořadatelů na soukromém pozemku, parkovné je 20 Kč
Vzdálenosti:                    	parkoviště - centrum 	cca 500 metrů
centrum - start		1600 metrů
                                              	centrum - cíl 		1500 metrů (100 m od startu)
Prezentace:		8:30 - 9:30 hod. v centru závodu
možnost dodatečné  přihlášky  za dvojnásobný vklad do naplnění vakantů, veřejný závod v kategoriích DH R, DH10L, P2 a tréninková trať P4  neomezeně za základní vklad. Půjčení čipů pro kategorie DHR, DH10L a DH10 je zdarma.
Popisy kontrol: 	v centru závodu u informačních tabulí. 
Popis terénu:	kopcovitý podhorský s proměnlivou průchodností, místy podmáčený s bažinami a hustou sítí vodotečí.
Mapa:	KARLINKA, 1: 10 000, E=5 m, stav V/2010 (IV/2012místní úpravy stavitelem tratí), rozměr A4, mapovali: Miroslav Horáček, Ivo Habán, mapový klíč ISOM 2000, 
mapa nebude vodovzdorně upravena, na startu k dispozici PE obaly,
v prostoru neustále probíhá těžba dřeva, možnost vzniku nových pasek a cest vzniklých stahováním dřeva nezakreslených v mapě!
Zvláštní map. značky: 	význačný strom 	  O,	vývrat x,	autovrak x,	plošinka x  
Upozornění:	provoz na silnici  Liberec - Výpřež (na J okraji mapy) nebude omezen, proto v případě volby postupu po ní použijte krajnici mezi svodidly a lesem.
Systém ražení:	elektronický systém SportIdent . V případě selhání SI použijte na mapě políčka R pro ražení kleštěmi. V případě ztráty nebo nevrácení půjčeného čipu bude požadována náhrada 700 Kč.
Start:			intervalový, 00 = 10:30 hod., cesta na start je vyznačena modrobílými fáborky, 
kategorie DHR, DH10L, P2 a P4  startují  na libovolný čas ve zvláštním koridoru se startovací krabičkou od 10.30 do 12.00 hod., poblíž startu budou 2 mobilní WC buňky.
Dětský závod HD10:	pro malé závodníky DH10 budou na některých cestách umístěny smajlíci.
Jdeš správně				Jdeš špatně

Cíl:     	závodník ukončí závod oražením cílové jednotky, vyčítání a mezičasy  na shromaždišti, mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte pravidlo fair play a neukazujte mapu závodníkům, kteří ještě neodstartovali!
Časový limit: 	         	150 min.
Zdravotní služba: 	v cíli
Vyčítání čipů:		na shromaždišti v místě prezentace
Výsledky: 		průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu. Oficiální výsledky na - www.vlio.cz.
Vyhlášení výsledků: 	průběžně od 13:00 dle pokynů pořadatele. U žákovských kategorií DH10L, DH10, DH12, DH14, DH16, DH18 a DH21L budou vyhlášeni tři nejlepší, u ostatních kategorií pouze vítězové. Pro kategorie DHR, P2 a P4 budou ceny losovány.
Občerstvení:	v cíli voda se šťávou, na občerstvovacích stanicích na trati voda a iontový nápoj, v centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem, restaurace v Ostašově u nádraží bude otevřena od 12,30 hod.
WC, mytí:	2 mobilní WC buňky cca 200 m před startem, v areálu shromaždiště k dispozici pevné záchody, 2 mobilní WC buňky, sprchy, hadice a lavory. 
Jury: 			Kořínek Jindřich TUR, Zuzánek Zdeněk TJN, Kašková Kateřina CHA.
Protesty:	písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200 Kč. Případné protesty proti oficiálním výsledkům na adresu: Michal Horáček, Záskalí41, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou.
Předpis:	závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů k soutěžím JO sekce OB ČSOS pro rok 2012 .
Funkcionáři:		ředitel: 				Miroslav Horáček
hlavní rozhodčí: 		Michal Horáček, R2
stavitel tratí: 			Ivo Habán, R3
Upozornění:		Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

