POKYNY
Vianočný kapor 2017
Košice, 17.12.2017

Organizátor:
Miesto pretekov:
Zhromaždisko:
Prezentácia:
Štart:

Prezliekanie:
Raziaci systém:
Opisy kontrol:
Mapa:
Terén:
Parametre tratí:

Upozornenie:
Občerstvenie:
Vyhlásenie
výsledkov:
Poznámka:

Funkcionári:

klub OB ATU Košice
Košice-areál TU + sídlisko Park Angelinum
šatne telocvične TU na Vysokoškolskej ulici 39
GPS 48.733939, 21.242733
12.00 -14.00 hod.
00
13.00 hod
vzdialenosť zo zhromaždiska na štart 150 m, modré značenie
Pretekári sa odštartujú sami orazením štartovej SI jednotky v ľubovoľnom štartovnom čase
medzi 13.00-14.30. Medzi dvomi po sebe štartujúcimi pretekármi na rovnakej trati musí byť
dodržaný minimálny interval 1 minúta.
Šatne pri telocvični. Zákaz vstupu do telocvične.
Sport ident, možnosť zapožičania SI čipu od organizátora za 0,50.- EUR.
V prípade nevrátenia SI čipu bude organizátor vymáhať náhradu 30.- EUR.
Vytlačené na mapách a tiež samostatne na zhromaždisku.
Kategória D má slovný opis kontrol, ostatné kategórie v piktogramoch.
Technika, mierka 1:5 000 (1mm na mape = 5m v skutočnosti)
Mapy nie sú vodovzdorne upravené.
areál univerzity s administratívnymi budovami a parkami + sídlisková zástavba
A
4,4 km
17 kontrol
B
3,1 km
15 kontrol
C
2,5 km
12 kontrol
D
2,0 km
10 kontrol
Dĺžky tratí sú uvádzané v najkratšom možnom postupe.
Kategórie A, B, C budú prebiehať Letnú ulicu. Prebeh cez ulicu je možný len na 2
prechodoch pre chodcov, označených v mape príslušnou značkou. Zvyšná časť ulice je
v mape vyznačená ako zakázané územie. Kategórie A a B majú v mape vyznačených
niekoľko ďalších zakázaných priestorov, ktoré sú v teréne označené červeno- bielou
páskou ležiacou na zemi. Niektoré z týchto priestorov môžu byť strážené rozhodcami.
Porušenie zákazov vstupu do týchto priestorov bude mať za následok diskvalifikáciu
pretekára.
Pretekári sú povinní počas pretekov dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Buďte opatrní pri
prekonávaní cestných komunikácií!
čaj po dobehu do cieľa
predpoklad vyhlásenia o 15.15 hod
Prví traja pretekári v každej kategórii obdržia sladkú odmenu.
Všetci štartujúci pretekári sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne, na vlastné riziko a na vlastnú
zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo
následkom týchto pretekov.
riaditeľ
Jozef Pollák
hlavný rozhodca
Eva Mušinská
stavba tratí
Tomáš Mušinský

Organizátori Vám prajú pekný športový zážitok!

