Středočeský krajský svaz ČSOS

SPOLEČNÉ POKYNY
Závodů Středočeské a Pražské oblasti na klasické trati (So) a krátké trati (Ne)
5. a 6. závod Manufaktura podzimního žebříčku Středočeské a Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH10–DH18)
Závod veteránského žebříčku Středočeské a Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH35 - 75)
Závod celostátního Rankingu 2016 s koeficientem 1,00 (v kat. DH21)
Veřejný a náborový závod v orientačním běhu
POŘADATEL

OK KAMENICE, z.s.

DATUM

Sobota 22.10.2016

Neděle 23.10.2016

TYP ZÁVODU

Klasická trať, intervalový start

Krátká trať, intervalový start

CENTRUM

Hájetínská louka mezi obcemi Radlík a
Nechánice,
GPS: Loc: 49.9138039N, 14.5208494E

Louka v obci Ládví, ulice Lísková

na pronajaté louce v centru závodu.
Příjezd bude značen od obce Radlík a obce
Sulice.

na pronajaté louce v obci Ládví.
Příjezd bude značen od Benešovské

PARKOVÁNÍ

GPS: Loc: 49.8945800N, 14.6063261E

Zákaz parkování v obci mimo vyhrazené parkoviště. Poplatek za parkovné 20,- Kč/den
SHROMAŽDIŠTĚ

Na louce bude k dispozici občerstvení s větším párty stanem + stany pro převlečení ( 2
tunely). Doporučujeme oddílové stany. Oba dny bude probíhat prodej sportovního zboží,
zajišťuje firma APM Sport.
!!! V sobotu jsou na louce umístěny balíky se senem; přísný zákaz po nich lézt, bude
označeno; případná škoda za porušení balíků bude ihned vymáhána!!!

DĚTSKÁ ŠKOLKA

Na shromaždišti v samostatném stanu, bude také připraven dětský závůdek

STRAVOVÁNÍ

Bohatě zásobený bufet pořadatele i s jídelnou. V nabídce bude výborný guláš, vývar s
játrovými knedlíčky, kus-kusový salát, sladké koláče a slané pečivo od Kamenických
maminek, káva, čaj a další pochutiny 
Lib(p)ovka
Valnovka
stav – Srpen 2016, rozměr A4,
stav – podzim 2012, revize důležitých částí
měřítko 1:10.000 pro všechny kategorie,
lesa říjen 2016, rozměr A4, měřítko 1:10.000
e=5m
pro všechny kategorie,
mapa vodovzdorně upravena
e=5m
Použitý mapový klíč ISOM2000.
mapa vodovzdorně upravena
Autor mapy: Vojtěch Kettner, Tomáš Rusý,
Použitý mapový klíč ISOM2000.
Ondřej Semík
Autor mapy: Roman Horký

MAPA

TERÉN

Zvlněný, izolované terénní detaily,
ojediněle kameny a skalky. Místy podrost.
Ve středu mapy nepřístupný vojenský
areál

RAŽENÍ

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Zkontrolujte si číslo čipu ve startovní listině. Případné nesrovnalosti nahlaste na prezentaci.
Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu
vymazání. Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do
políček "R". Mapu s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí
jménem závodníka a oddílem. Mapu si po kontrole závodník vyzvedne na prezentaci.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip v centru závodu.

POPISY KONTROL

Budou k dispozici v centru závodu.

Zvlněný, na východním okraji kopcovitý,
bohatý na porostové a místy terénní detaily.

PREZENTACE

V centru po oba dny 8.30 – 9.30 hodin
Dohlášky za zvýšené startovné dle možností pořadatele.
Pro kategorie HDR, HD10L, HDR, příchozí dohlášky bez zvýšení startovného.
Zapůjčení čipu SI poplatek 40 Kč. Od nečlenů ČSOS může být proti zapůjčení čipu
vyžadována záloha 700 Kč.

STARTOVNÍ LISTINA

Budou vyvěšeny na webu závodu a ORISU, v centru závodu a na startu.

START

00 = 10:00 po modrobílých fáborkách.
Kategorie HDR, HD10L, P, T3 a T5 startují v samostatných koridorech po příchodu na start
do času 180 (13:00 hodin) na samostatné startovací jednotky SI
Závodník je povinen před startem vynulovat a zkontrolovat SI jednotku.
Vzhledem k velkému množství závodníků, dochází vzhledem k losovacímu klíči
rozložení startovních časů na více jak 3 hodiny! Nelze vyhovět všem požadavkům na
změnu startovního času.

VZDÁLENOSTI

Parkoviště – Centrum 0 m
Centrum – Start 1300 m
Centrum – Cíl do 0 m

Parkoviště – Centrum 300 m
Centrum – Start 100 m
Centrum – Cíl 1400 m

UPOZORNÉNÍ

Prostorem závodu vede frekventovaná
silnice, po které je zakázáno běhat,
v mapě označeno šrafou. Je dovoleno ji
překračovat jen na odběhu z kontroly č. 52,
označeným místem, kde bude pořadatelská
služba. Respektujte její pokyny.

V lese je velké množství kontrol, i blízko sebe,
pozor na kódy; většina tratí se kříží (i vícekrát)
– pozor na dodržení správného pořadí kontrol
Některé tratě (netýká se dětských tratí)
překovávají místní málo frekventovanou
komunikaci, dbejte na svou bezpečnost

Na mapě i v lese je vyznačeno několik
zakázaných prostorů. Respektujte je!
CÍL

Mapy se v cíli nevybírají. Dodržujte pravidla Fair play.

LINIE

Pro kategorie HDR, D10L a H10L platí pravidlo, že za každou chybnou nebo neoraženou
kontrolu bude k času závodníka přičtena penalizace 5 minut

ČASOVÝ LIMIT

180 minut

OBČERSTVENÍ

V centru voda se šťávou
V centru voda se šťávou
V sobotu pro některé kategorie v lese
občerstvovačka mezi kontrolami 45 a 46, od
kontroly 45 povinný úsek (silnice) přes
občerstvovací stanici dále na trať.
Mobilní WC na shromaždišti, také cestou na Mobilní WC na shromaždišti
start
Není zajištěno, doporučujeme vlastní mokrou žínku.

WC
MYTÍ

120 minut

VÝSLEDKY

Průběžně v centru závodu, vyhlášení výsledků pro kategorie dětí a žactva po každém
závodě cca ve 14 hodin. V neděli proběhne tombola s cenami firmy MANUFAKTURA.

PRVNÍ POMOC

První pomoc na prezentaci.

JURY ZÁVODU

Složení jury bude vyvěšeno v centru závodu.

PROTESTY

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Poštovní adresa hlavního rozhodčího:
Přemysl Prášek, Na Rozcestí 1296/12 Praha 9 – Libeň, 190 00

FUNKCIONÁŘI

Ředitel závodů: Petr Valášek, R2
Hlavní rozhodčí: Přemysl Prášek, R3
Stavitel tratí: Sobota – Martin Škvor, R2; Neděle – František Pašek, R2
VŠICHNI ZÁVODNÍCI STARTUJÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

