POKYNY
4. závod Manufaktura Českého poháru 2017
4. závod INOV8 CUP – žebříček A 2017
1. závod Vyzývacího poháru 2017
závod World Ranking Event
veřejný závod
Poř. orgán:

Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

Poř. subjekt:

Magnus Orienteering z.s. (ASU)

Datum:

sobota 20. května 2017

Typ závodu:

sprint

Centrum:

Javorník – Základní škola (50.3910914N, 17.0047331E)

Parkování:

na vyhrazených plochách v okolí nádraží dle pokynů pořadatelů. Nebude vybíráno parkovné. Vzdálenost
do centra 1100 m. K dispozici bude mapka, kterou je možné si stáhnout na webu a bude dávána při
parkování v sobotu a bude možno si ji vyzvednout na prezentaci.

Prezentace:

pátek 19. 5.
18:00 – 21:00
Javorník, ZŠ
sobota 20. 5.
8:00 – 9:00
Javorník ZŠ
Doklad bude vydáván vždy za celý klub. Dohlášky jsou možné pouze na volná místa vakantů.

Startovní čísla:

pro kategorie DH16A-DH20A + DH21E, k vyzvednutí v karanténě. Všichni závodníci jsou povinni běžet se
startovním čísle připnutým viditelně (včetně reklam) na hrudi.

Převlékání:

v centru závodů je vyhrazený prostor pro klubové stany, dále možné využít halu ve školní budově

Stravování:

v centru stánek s občerstvením

WC:

ve škole

Mytí:

sprchy v šatnách u tělocvičny, možné využít až po ukončení karantény od 12:00

Karanténa:

povinná pro závodníky kategorií DH16A-DH20A + DH21E, závodníci jsou povinni se dostavit do karantény
do 10:00. Karanténa je v areálu školy, je zde prostor pro rozběhání a kryté prostory včetně WC a pitné
vody. Věci z karantény budou přenášeny do haly školy nebo si je bude možné odebrat po ukončení
karantény ve 12:00.

GPS:

Vestičky i GPS jednotky budou k odběru v karanténě. Seznam závodníků je zveřejněn na webu a bude
také zveřejněn v centru a v karanténě. Nevyzvednutí GPS jednotky je důvodem k diskvalifikaci.

Start:

00 = 10:00, intervalový start
karanténa – vstup koridoru
centrum – start (pro ostatní kategorie)

0m
110 m

Předpokládané časy vítězů: dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB
Mapa:

Židovské schody, 1:4 000, e=2 m, formát A4
Mapa je vytvořena podle platného mapového klíče (ISSOM 2007), stav duben 2017,
Pro všechny kategorie bude upravena vodovzdorně. Hlavní kartograf a mapař Jan Fátor.

Terén:

město, ulice, zámek, zámecký park

Popisy kontrol:

na mapách + v centru k odběru samoobslužně

Zvláštní mapové značky: černý křížek

reklamní objekt, lavička, dětská hra

Zakázané prostory:

veškerý prostor v okolí centra závodů s výjimkou příchodu od parkoviště a tréninkové mapy

Systém ražení:

elektronický – SportIdent
V případě selhání SI jednotky je závodník povinen označit kleštěmi průchod kontrolou do R políček na
mapě. V případě více elektronických jednotek na kontrole je závodník povinen využít nejprve tyto
jednotky. Jeden čip nesmí být v jednom závodě použit víckrát.

Časový limit:

45 minut

Uzavření cíle:

12:45

Zdravotní služba:

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc bude poskytována v centru závodů,
případné následující zdravotní výdaje si hradí každý účastník ze svého zdravotního pojištění.

Občerstvení v cíli:

voda + šťáva

Výsledky:

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů. Oficiální výsledky budou zveřejněny na
webových stránkách závodů a v systému ORIS.

Vyhlášení výsledků:

12:30, vyhlášeni budou závodníci na 1. až 3. místě DH12, DH14, DH16A-DH20A, DH21E.

Výdej map:

po ukončení karantény, tj. ve 12:00

Funkcionáři:

ředitel
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

Jury:

jména členů jury budou zveřejněna v den závodu v centru

Protesty:

Přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 400,- Kč. Adresa, na kterou je možné zaslat protest proti výsledkům –
Magnus Orienteering z.s., Tyršova 12, 787 01 Šumperk.

Předpis:

závodí se dle Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB v roce
2017.

Upozornění:

Věnujte prosím zvýšenou pozornost zákresu tratí a pořadí kontrol. V prostoru závodu se mohou
vyskytovat umělé překážky, které budou výrazně označeny v mapě i v terénu. V následujících
kategoriích bude použit „švýcarský model“ - DH16A-DH20A, DH21E, H21A, H35.

David Aleš
Štěpán Hrobař (R1)
Roman Zbranek (R1)

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

