
POKYNY 2015
 
Pořadatel: TJ Jiskra Nejdek odd. orientačního běhu.

Datum: 27.8.-30.8.2015

Centrum: Nejdek – GPS: 50.3175050N, 12.7165597E
bude značeno ve směru od Sokolova a z náměstí v Nejdku.
 http://oris.orientacnisporty.cz/files/2820_a43c3f1010d56cec202e04e9d85b3071.png

Prezentace: v centru
          ČT 17:00-19:00 hod. , výdej tréninkových map již od 12h
          PÁ 12:00-16:00 hod.
          SO 9:00-10:00,18:00-20:00 hod.
          NE 8:30-9:30 hod.

Poznámky k prezentaci: Pokud nemáte žádné změny a vše zaplaceno předběhněte.
Pokud máte změny, nejprve odeberte a vyplňte změnový a dohlašovací lístek.
Při změnách čipů a dohlášení noste na prezentaci příslušné čipy.
Dohlášení v cenách druhého termínu pouze za volné vakanty !
Změna kategorie na místě za 30,- Kč.
Platby se závodníkům odhlášeným na místě neruší.
Noční mišmaš se přihlašuje na místě ve čtvrtek nebo v sobotu.

Terén: Podhorský, zvlněný s poměrně hustou sítí komunikací a členitostí porostu.
Velké množství kupek, kamenů apod. 

Terén sprint: Různé části  města  (centrum i  sídliště),  areály škol,  průběhy budovami,  zvlněná  
neurbanizovaná část.

Mapy: Sprint: Žižkáč - stav červen 2015      1:4 000 E=2,5 m
Ostatní: Suchá západ – stav červen 2015         1:10 000. E=5 m
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny. Mapníky nutno mít vlastní.

Popisky: 
Samoobsluha na shromaždišti a v mapě ( mimo E2 )

Druh závodu:

Pátek : E1  – městský sprint, mapa 1 : 4 000

Sobota: OŽ ZČO – E2 - klasická trať - mapa 1 : 10 000

Sobota : noční mišmaš - klasická trať  - mapa 1 : 10 000
u všech tratí budou některé kontroly použity vícekrát.

Neděle: OŽ ZČO – E3 - klasická trať  - mapa 1 : 10 000
– od kategorií D12 a H12 výše a T5 – volné pořadí kontrol.
Pro tratě s volným pořadím platí :

Povinná je poslední kontrola (sběrka).
Ostatní možno sbírat v libovolném pořadí.
Na mapě jsou zobrazeny kódy kontrol.
Na popisce jsou kontroly v náhodném pořadí.
Psací potřeby nutno mít vlastní. 

http://oris.orientacnisporty.cz/files/2820_a43c3f1010d56cec202e04e9d85b3071.png


Trénink:
Od čtvrtka 12:00 hod. pro Vás bude připraven trénink s dvanácti kontrolami. 
K tréninku si můžete za 5,- zakoupit mapku v některé z variant:

1. - plná mapa
2. - bez cest
3. - vrstevnicovka
4. - švýcarská hra

Kontola bude označena červenobílým A5 štítkem s kódem kontroly.

Starty: 
Pátek E1 – 17:00 hod.
Sobota E2 – 11:00 hod.
Sobota  noční – 21:00 hod.
Neděle E3 – 10:00 hod.

Kategorie HDR, P3 a T5 a zároveň všichni závodníci "mimo soutěž" startují na startovací 
krabičku.

           P3 a T5 a "mimo soutěž" v  libovolný čas (v rozmezí času 00 a startu posledního závodníka)
 podle pokynů startéra (ve startovce uveden čas 0:00).
Rozmezí start.času pro HDR bude zveřejněno spolu se startovkami.

Výdej map: 
E1 – po startu
E2 a noční - jednu minutu  před startem . 
E3 dvě minuty před startem. 
(platí pro všechny kategorie).

Vzdálenosti: 
parkování – centrum = 0 m
centrum – kemp = 0 m
centrum – tělocvična = 1,5 km
centrum - trénink autem = 3 km
centrum - trénink pěšky = 2,5 km
tělocvična – trénink = 2,5 km
E1:
centrum - start = 1000m (cestou přes cíl)
centrum - cíl = 800m
E2, E3, noční mišmaš:
centrum - start = 250m
centrum - cíl = 0m

Limit: E1 – 90min, ostatní – 180min.

Parkování: V centru, na vyznačeném parkovišti.
dbejte pokynů pořadatelů !!!

Upozornění: Zákaz vstupu na soukromé pozemky !!!
Všichni  závodníci startují na vlastní zodpovědnost.
POZOR v Nejdku probíhá rekonstrukce kanalizace na křižovatce Karlovarská x nám.
 Karla IV., je zde trojcestný semafor a počítejte s podstatným zdržením.

Zvláští upozornění pro sprint :
Přísný zákaz použití obuvy s hřeby !!!
Obuv s hladkou podrážkou se nedoporučuje.



Nepřekonatelné srázy a ploty jsou skutečně nepřekonatelné a místy nebezpečné.
Platí přísný zákaz překonávání a vstupu na : 

707.0 – hranice se zákazem překonání – na místě bude vyznačena páskou
709.0 – zakázaný prostor ( zakázanou ulici možno překonávat pouze na místech 

vyznačených přeběhů 708.0, dbejte pokynů pořadatelů )
524.0 – nepřekonatelný plot ( možno překonávat pouze na místech 

vyznačeného průběhu 708.2 – branka, dveře )
526.1 – budova ( průběhy vyznačeny značkou 708.2 a zároveň 526.2 "podloubí")
521.1 – nepřekonatelná zeď
201.0 – nepřekonatelný sráz
527.1 – soukromý pozemek
421.0 – vegetace se zákazem vstupu ( záhonky )

V prostoru závodu se nachází nepoužívaná a zrušená vlečka označena značkou 515.1
(železnice) a orámovaná pouze značkou 401.0 ( otevřený prostor ). Tuto vlečku je možno 
překonávat i po ní postupovat. Používaná železnice je označena 515.1 (železnice ) a 
orámovaná  značkou 527.1 ( soukromý pozemek ) a navíc přeškrtána 711.0 ( zakázaná 
cesta ). Na tuto železnici je přísně zakázáno vstupovat a to i včetně přejezdu.

Dbejte zvýšené opatrnosti i na všech ulicích, závod probíhá za plného provozu. V 
prostoru závodu budou rozmístěni pořadatelé, dbejte jejich pokynů.

Zakázané prostory:
Prostor mezi obcemi Nejdek, Černava, Lesík.
A město Nejdek v pátek od 16-20h viz. Plánek

  http://oris.orientacnisporty.cz/files/2820_a43c3f1010d56cec202e04e9d85b3071.png.
!!! POZOR !!! závodníci ubytovaní v tělocvičně, smějí projít v pátek přes město jen 
do 15:30 a pak po skončení svého závodu. Pokud půjdete na start, nebo centrum mezi
15:30 – 20:00, musíte jít ze ZŠ tudy:

http://oris.orientacnisporty.cz/files/2820_a43c3f1010d56cec202e04e9d85b3071.png


Vyhlášení: Co nejdříve po uzavření závodu
Ve všech závodech vyhlašujeme první 3 v každé kategorii. Po 3.etapě se vyhlásí první 3 v 
celkovém pořadí. V HDR budou odměněny všichni bez ohledu na pořadí (E1, E2 drobná
cena, po E3 je pro  všechny děti připravena upomínková medaile). Pro vítězné závodníky 
ostatních kategorií jsou připraveny medaile, diplomy poháry a věcné ceny. Noční závod

            bude vyhlášen spolu s celkovými výsledky po E3.

Ubytování: V provizorním kempu v centru závodu.
V tělocvičně ZŠ Nám. Karla IV. GPS: 50.3216872N, 12.7304858E.

Ražení: Elektronické Sport Ident (jednotky kompatibilní s novými čipy řady 8 a 9)., v případě  
poruchy ražte kleštěmi do mapy a nahlašte u vyčítání.

Předpis: Pro závody platí platná pravidla OB.
Řídí se soutěžním řádem a prováděcími předpisy ZČO.

JURY: Stanovíme před závodem.

Pořadatelé:
ředitel závodů: Alexander Mareš
hlavní rozhodčí: Alexander Mareš
stavitelé:

PÁ den – J.Zieba
SO den – Josef Nádeníček
SO noc – A.Mareš
NE den – J.Zieba
trénink – A.Mareš

Doplňkové služby:
Školka pro nejmenší ratolesti, otevřená vždy po dobu trvání hlavních závodů (E1,E2,E3).
Občerstvení přímo v centru závodu, teplé i studené nápoje, teplá jídla.
Pitná voda zdarma. :-)

Za pořádající oddíl: Alexander Mareš

Změny v pokynech 23.8.:
Prezentace - výdej tréninkových map ve čtvrtek již od 12h
Výdej map - E1 – po startu
Zakázané prostory – doplnění pro sprint


