Informace pro závodníky

37.. mezinárodní MTB – OB - střední
ední vzdálenost
AUT & CZ Cup, 22. června 2019
Kluby OLZentrum UNION Waldviertel a Or Klosterneuburg a OLG STRÖCK Wien vás vítají na MTB-O
MTB
festivalu 2019
Sraz 22. června 2019, 12:00h, 3533 Oberwaltenreith 10, 48°33,887'N, 15° 14,922'E
12.00 – 13.30 Uhr výdej startovních podkladů
podklad v centru závodu
Rozhodčí : předsedající: Thomas Wieser
Mapa:

„Schönauer Wald“ , IOF-Norm
Norma 2010 (MTB-O)
měřítko: 1: 10.000; převýšení
evýšení: 5 m; stav: květen 2019, formát A4,
Digitální tisk
Mapa je vytisknutá na Pretexu (odolná proti vodě,
vod ale ne proti roztržení)
Terén:
rovinatý + strmý terén s lesem a kulturní krajinou, mnoho cest rozdílné kvality
Startovní čísla: Startovní číslo
íslo musí být připevněno
p
na jízdním kole. Stejné startovní číslo použijte i ned
neděli.
Start:
Cesta ke startu: ~ 1700 m + 70 m sklon; žluté značení, současně zóna pro rozehřátí
rozeh
Průběh startu: start jednotlivě
jednotliv – vyvolání 3 minuty před startem
Mapu lze převzít
evzít jednu minutu p
před startovním signálem
První start: 14:00h ; OPEN - třída volný start 15.30 - 16.30h
Cíl: klidná cil, cesta do soutěžního
žního centra 1200m, čtěte v centru soutěže
Uzavření cíle: 18:00h
ední vzdálenost
Typ závodu: Klasický OB – střední

povolen železniční
přejezd s překážkami

Sportident: Časomíra
asomíra s Sportident AIR + (dlouhý dosah,
dosah 1,5 m), čip SIAC
V případě nefungující SI-jednotky
SI
označte odpovídající pole na mapě
ě kleštěmi
klešt
Důležité:
Je povoleno,, bez vyjímky, používat pouze cesty a stezky, které jsou vyznačeny
vyzna
na
mapě. Přenášení
enášení kol mimo cesty není dovoleno.
dovoleno Les, otevřené
ené plochy a louky nesmí
být používány. Budou umístěny
umístě kontroly! Jízda na železničních
ních tratích je zakázána.
zakázána
další odkazy na trase jsou oranžové na mapě
map a
vyznačeny v přírodě červenou
ervenou a bílou stuhou
S převzetím
evzetím startovních podklad
podkladů souhlasí
všichni
hni závodníci s tím, že si přečetli
p
informace k
závodu, rozpis a startují na vlastní nebezpečí.
nebezpe
Nošení helmy je povinné
Platí pravidla silničního
ního provozu. Kolem chodc
chodců
projíždějte opatrně.
Pozor při křížení silnic - provoz !
Všichni závodníci (včetně těch,
tě
kteří odstoupili) se
musí v cíli odhlásit.
Toalety, mytí kol, jídlo a pití: v závodním centru
Hlídání dětí (od 3 let): od 13.30 v centru závodu
Tělocvična je otevřena
ena od soboty 18.00 do neděle
ned
10.00

