Český svaz orientačních sportů
POKYNY – lyžařský orientační běh (LOB)

Mistrovství České republiky a veteraniáda na klasické trati
Český pohár ONE WAY Cup, žebříček A a B a veřejný závod
Technické provedení
Sportovní klub Orientační sporty Nové Město na Moravě

Centrum závodu
Nové Město na Moravě, Vysočina aréna

Datum
Neděle 28. února 2016

Kategorie
D17, D20, D21, H17, H20, H21 (kategorie MČR)
D35, D45, D55, D65, H35, H45, H55, H65, H75 (kategorie veteraniády )
D12, D14, H12, H14, H21B, TP (pro příchozí 2 km)

Předpokládané časy
Podle pravidel LOB, článek 13.2. U kategorie H21 budou časy cca o 30% kratší.

Funkcionáři závodu
 Ředitel závodů: Zdeňka Hrušková
 Hlavní rozhodčí: Radan Kamenický
 Stavitelé tratí: Petr Mareček
 Delegát: Milan Venhoda

Informace
Zdeňka Hrušková, e-mail: zdenka.hruskova@racom.eu, tel.: 606613306.

Vklady
 Klasická trať: TN, TP, žactvo a kategorie HD 65 a starší: 80,-Kč
 Klasická trať: ostatní kategorie: 180,-Kč
 Zapůjčení SI čipu: 40,-Kč/den
Závodníci přihlášení po termínu a při prezentaci platí dvojnásobné startovné.

Prezentace
Nové Město na Moravě, Vysočina aréna. Neděle 28.února od 13.30 do 14.30 hod.

Start hromadný po vlnách
V 15.00 H21, D21
V 15.10 H20, D20, H17, D17, H65, D65, H75
V 15.20 H12, H14, H35, D55, H55
V 15.30 D12, D14, D35, H45, D45, P
Závodníci dostanou všechny mapy do jednotlivých okruhů 1 min. před startem. Mapy
budou spojené sešívačkou a označené jménem a číslem závodníka. Zároveň bude
každá mapa označena číslem jednotlivého okruhu. Každý okruh bude vždy začínat
startem a kontrolou číslo jedna! Kontrola s kódem 100 (sběrka) slouží vždy jako
poslední kontrola daného úseku.

Systém ražení SportIdent.
Cíl se razí na cílové čáře. V případě poruchy elektronického ražení závodníci razí do
určených políček na mapě. Vyčítání mezičasů a výdej mezičasů v budově, kde probíhala
prezentace.

Vzdálenosti
Parkoviště (všechny dny) – centrum závodu 0 – 100 m
Centrum závodu – cíl a start 0 m, přímo na lyžařském stadionu.

Parkoviště
V blízkosti centra závodu. Bez poplatku !

Převlékání a WC
Převlékání pouze ve vlastních dopravních prostředcích a nouzově v přízemí budovy vedle
startu, kde je také WC.

Příprava lyží
Na shromaždišti budou k dispozici elektrické zásuvky před budovou prezentace.

Terén a klasifikace stop.
Lyžařské a biatlonové tratě v kopcovatém terénu! Všechny stopy jsou široké 4 – 6 m.

Mapa
Vysočina aréna 1:5000, e = 5 m, rozměr A4. Stav 2/2016, zpracoval P.Mareček – OMAPY.

Občerstvení
Bufet (káva, polévka, sladkosti) v areálu, Hotel SKI, restaurační zařízení v Nové Městě na
Moravě.

Ubytování
Pořadatel nezajišťuje žádné ubytování. Informace o možnostech ubytování na

Novoměstsku najdete na www.nmnm.cz.

Protesty
Přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200,-Kč. E-mailová adresa na kterou je možné zasílat
případné protesty proti výsledkům: radan.kamenicky@gmail.com

Výsledky a jejich vyhlášení
Výsledky budou vyvěšovány v místě vyčítání (prezentace). Konečné oficiální výsledky i s
mezičasy budou zveřejněny na internetu na stránce pořadatele. Vyhlášení proběhne cca
v 17.45 hod. a bude vyhlášeno rozhlasem.

Předpis
Závodit se bude podle platných pravidel LOB a soutěžního řádu ČSOS. Rozpis schválila
soutěžní komise LOB dne 19.2.2016

Možnost rozjíždění
Před závodem je možnost tréninku a rozježdění na tratích, které nelze využít pro závod
(viz. mapka). Před startem je k dispozici jen malý prostor k rozježdění! Prosím dodržujte
tento vyhrazený prostor!

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A ZÁKAZ
Všude na tratích je nutné dodržovat pravidlo pravé ruky, tzn. jezdit důsledně
vpravo a vyhýbat se vpravo!! Dbejte prosím maximální opatrnosti především ve
sjezdech a v místech kontrol!
ZÁKAZ POHYBU MIMO LYŽAŘSKÉ TRATĚ - PLATÍ ZÁKAZ ZKRACOVAT SI TRAŤ
BĚHÁNÍM BEZ LYŽÍ !!
Pořadatelé budou zákaz kontrolovat v terénu a při přistižení bude závodníkovi
odebrána mapa a bude diskvalifikován.

Jury závodu
Přemek Škoda, Martin Kratochvíl, Jiří Šťastný

PARAMETRY TRATÍ
H21, H20……………………………………………..8,7 km (11 km ideálně) / 27 kontrol / 3 okruhy
D21, D20, H17, H35, H45, H55, D35..6,0 km (7,8 km ideálně) / 25 kontrol / 3 okruhy
D17, H14, D45, D55, H65…………………..3,9 km (5,5 km ideálně) / 15 kontrol / 3 okruhy
D12, H12, D14, D65, H75…………………..1,9 km (2,9 km ideálně) / 9 kontrol / 2 okruhy
P…………………………………………………………….1,6 km (2,2 km ideálně) / 7 kontrol / 1 okruh

