POKYNY
4.+5. závod Českého poháru štafet 2017
5.+6. závod České ligy klubů 2017
2.+3. závod Vyzývacího poháru 2017
Oblastní přebor Hanácké oblasti (20. 5. 2017)
veřejné závody
Poř. orgán:

Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

Poř. subjekt:

Magnus Orienteering z.s. (ASU)

Datum:

sobota 20. května 2017
neděle 21. května 2017

Typ závodu:

Jednorázový denní závod tříčlenných štafet s pevným pořadím kontrol

Centrum:

Bílá Voda – louka na okraji obce (50.4342097N, 16.9191131E)

Parkování:

na louce dle pokynů pořadatelů. Bude vybíráno parkovné 50,- Kč za oba dny. Vzdálenost 500 m do
centra.

Prezentace:

pátek 19. 5.
sobota 20. 5.

Soupisky:

vyplněním v systému ORIS – http://oris.orientacnisporty.cz nejpozději do 21:00 hodin přede dnem
konání závodu.

Startovní čísla:

po oba dva dny výdej na prezentaci. Všichni závodníci jsou povinni běžet se startovním čísle připnutým
viditelně (včetně reklam) na hrudi.

Převlékání:

v centru závodů je vyhrazený prostor pro klubové stany

Stravování:

v centru stánek s občerstvením

WC:

mobilní toalety v centru závodů

Mytí:

cisterna s vodou a lavory v centru závodů, prosíme šetřete vodou

GPS:

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

Start 00:

sobota 20. 5.
neděle 21. 5.

16:00 ve vlnách
10:00 ve vlnách

Startovní vlny:

00
05
10
15
20
25

H21
D21, D105, H105, H165
D135, D165, H14, H135
D14, D195, H195, MIX
H12, H18
D12, D18

18:00 – 21:00
Javorník, ZŠ
8:00 – 9:00
Javorník ZŠ
14:00 – 15:00
Bílá Voda
neděle 21. 5.
8:00 – 9:00
Bílá Voda
Doklad bude vydáván vždy za celý klub. Dohlášky jsou možné pouze na volná místa vakantů.

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

sobota 20. 5.
Hundorf
1:10 000, e=5 m, formát A4
neděle 21. 5.
Od Tří lip
1:10 000, e=5 m, formát A4
Mapy jsou vytvořeny podle mapového klíče ISOM 2000, stav květen 2017. Pro všechny kategorie budou
upraveny vodovzdorně. Mapoval Bob Háj, revize Tomáš Navrátil a Vítězslav Khýn.
V prostoru závodu probíhá intenzivní těžba dřeva. Nejnovější paseky a průseky nemusí být v mapě
zakresleny.

Terén:

kopcovitý, strmé svahy a hluboká údolí, proměnlivá hustota cest, střídavá průběžnost, místy kameny,
skalky

Popisy kontrol:

pro všechny kategorie pouze na mapách

Zvláštní mapové značky: černý křížek
zelené kolečko
hnědý křížek

reklamní objekt, žumpa
výrazný strom
plošinka

Zakázané prostory:

veškerý lesní prostor v okolí centra závodů

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.

Ukázková předávka:

sobota 20. 5.
neděle 21. 5.

Povinné úseky:

Označené červenobílými fáborky nebo vytýčeným koridorem. Jedná se o úseky centrum závodu
(předávka) – mapový start, divácký úsek, sběrná kontrola - cíl
Nejkratší kategorie běží v neděli z divácké kontroly přímo na sběrnou kontrolu, týká se kategorií D12,
H12, D195, H195 (všechny tři úseky) a D165, H165 (pouze 2. úsek).
Nedodržení povinných úseků bude trestáno diskvalifikací.

Průběh závodu:

Závodníci prvních úseků startují z vymezeného prostoru v centru, kam se dostaví 4 minuty před
startem své kategorie. Na vstupu do tohoto prostoru si vynulují a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou
povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace. Závodník dobíhající od sběrné kontroly na
předávku nejprve odhodí mapu, orazí cílovou kontrolu, poté předá dotykem rukou dalšímu úseku a vyčte
si svůj čip. Závodníci dalších úseků si před vstupem do nedávkového prostoru vynulují a zkontrolují svůj
čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně mapu s označením shodným se svým
startovním číslem (mapa je na rubové straně opatřena velkým číslem štafety a menším číslem úseku).
Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace. Pořadí závodníků na 3. úseku je dáno pořadím
na cílové čáře.

Časový limit:

sobota 20. 5.
neděle 21. 5.

185 minut
215 minut

Uzavření cíle:

sobota 20. 5.
neděle 21. 5.

19:30
14:00

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 + iontový nápoj

Výsledky:

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

Vyhlášení výsledků:

sobota 20. 5.
neděle 21. 5.

Výdej map:

Závodníci odhazují mapy v doběhovém koridoru dle pokynů pořadatelů, mapy budou vydávány oba dva
dny po skončení závodu. V sobotu po startu všech závodníků. V neděli po vyhlášení vítězů.

15:45
9:45

18:45
13:00

Funkcionáři:

ředitel
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

David Aleš
Tomáš Navrátil (R1)
Vítězslav Khýn (R2)

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 tratě a pořadí kontrol. Některé tratě se v okolí centra
závodů několikrát kříží!
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

