POKYNY
Vícedenní závody EDUARD 2016
POŘADATEL
VŠTJ Ekonom Praha (EKP) a SKOB Ostrov (ONO)

DATUM
Pátek 29. 7. 2016 – odpoledne E1 krátká trať
Sobota 30. 7. 2016 – dopoledne E2 klasická trať
Neděle 31. 7. 2016 – dopoledne E3 zkrácená trať, handicap

CENTRUM ZÁVODU
Sportovní areál EDUARD u Jáchymova – GPS 50.3833544N, 12.8934981E

Počítejte s častými opravami silnic v průběhu léta a nechte si dostatečnou časovou
rezervu na příjezd, například v Jáchymově jsou stále semafory stejně jako minulý rok.

KATEGORIE
D10L, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21ABC, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65,
D70, H10L, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21ABC, H35, H40, H45, H50, H55, H60,
H65, H70, H75
HDR (linie s doprovodem), P (příchozí – orientačně jednodušší trať), T1 (trénink – kratší),
T2 (trénink – delší)
Všechny etapy jsou zařazeny do Rankingu, koeficient 1.00.

Startovní čas v kategoriích P, T1, T2 a HDR si závodníci volí sami. Je nutné, aby
odstartovali do času startu posledního závodníka (pátek nejpozději do času 90)! Startuje
se ze zvláštního koridoru, ve kterém závodníci nahlásí startérům číslo čipu. Následně
budou odstartováni za pomoci startovací kontroly, kterou bude mít startér u sebe. Toto
platí pro všechny tři etapy.
Kategorie D10L, H10L a HDR mají trať vyznačenou oranžovými fáborky.
PREZENTACE
pátek 29.7.2016 13:30 – 15:30
sobota 30.7.2016 08:30 – 09:30
neděle 31.7.2016 08:30 – 09:30

V rámci hladkého průběhu prezentace vás prosíme, abyste přijeli včas. Za oddíl chodí
prezentovat vždy pouze jeden zástupce. Pokyny nebudou v obálkách, budou vyvěšeny
v centru závodu.
PARKOVÁNÍ
Parkování bude možné na několika parkovacích plochách, všechny jsou do 1000 m od
centra závodu.
Parkování bude řízeno pořadateli, dodržujte jejich pokyny, dostatečný počet
míst je podmíněn disciplinovaným parkováním!
Parkovné bude vybíráno ve výši 50 Kč za všechny tři dny.
Neparkujte mimo vyhrazená parkoviště!
ETAPY
Etapa 1 – krátká trať, 29.7.2016
Start: 16:00, intervalový
Stavitel tratí: Jana Zurynková, Ivana Pecková
Mapa: Eliáš 1:10 000, E = 5 m, mapový klíč ISOM 2000, stav jaro 2016, rozměr A4,
mapa je vodovzdorně upravena

Časový limit: 90 minut
Barva popisů kontrol: bílá
Vyhlášení výsledků: v centru závodu v cca 19:30

Etapa 2 – klasická trať, 30.7.2016
Start: 10:00, intervalový
Stavitel tratí: Petr Ševčík
Mapa: Rovnost 1:10 000, E = 5 m, mapový klíč ISOM 2000, stav jaro 2016, rozměr A4,
mapa je vodovzdorně upravena
Občerstvovací stanice na postupech jsou vyznačeny symbolem kelímku v mapě.
Časový limit: 150 minut
Barva popisů kontrol: modrá
Vyhlášení výsledků: v centru závodu v cca 19:30

!!! Závodním prostorem vede silnice 3. třídy a okraj mapy tvoří silnice 1. třídy. Některé
závodní tratě překračují silnici 3. třídy. Dbejte zvýšené opatrnosti při přebíhání silnice !!!

Etapa 3 – zkrácená trať, 31.7.2016
Start: 10:00, handicap
Způsob startu: handicap do 30 minut ztráty na prvního závodníka v jednotlivých
kategoriích, dále po minutových intervalech.
Na startu je nutné být alespoň 5 minut předem!
Startovní časy pro 3. etapu (handicap) budou vyvěšeny v sobotu v centru závodu
přibližně od 20:00 hod. Taktéž budou umístěny na webovou stránku závodu.
Stavitel tratí: Libuše Fantová
Mapa: Svornost 1:10 000, E = 5 m, mapový klíč ISOM 2000, stav jaro 2016, rozměr A4,
mapa je vodovzdorně upravena
Občerstvovací stanice na postupech jsou vyznačeny symbolem kelímku v mapě.
Časový limit: 120 minut
Barva popisů kontrol: zelená
Vyhlášení výsledků: v centru závodu v cca 14:00
!!! Závodním prostorem vede silnice 3. třídy a okraj mapy tvoří silnice 1. třídy. Všechny
závodní tratě překračují silnici 3. třídy. Překročení silnice je dovoleno pouze na
přechodech, které jednoznačně vyplývají z mapy. Postup po silnicích mimo přechody je
zakázán. Nedodržení tohoto zákazu znamená diskvalifikaci. Silnice jsou v mapě kromě
míst přechodů označeny značkou "nebezpečný prostor".
Cestou na start E3 závodníci přecházejí silnici 3. třídy. Dodržujte zvýšenou opatrnost a
na silnici se nezdržujte.!!!
Startovní časy prvních závodníků v E3 budou publikovány spolu s vydáním
startovních listin E1 a E2.

SYSTÉM RAŽENÍ
Všechny kategorie ve všech etapách běží na systému SPORTident. Jeden SI čip nesmí být
v závodě použit vícekrát.
Závodníci jsou povinni ve startovním koridoru vynulovat a zkontrolovat svůj čip SI –
nevynulování bude potrestáno diskvalifikací.
Nezapomeňte si po doběhu v prostoru centra nechat vyčíst svůj čip; učiňte tak co
nejdříve, abychom mohli vyvěšovat aktuální výsledky; vyčíst čip mají povinnost i
závodníci, kteří závod nedokončili a případně neprošli cílem.
V případě poruchy SI jednotky použijte mechanického ražení do políček R na mapě
PŮJČENÍ ČIPU
40,- Kč/etapa, zapůjčení bude probíhat na prezentaci, za ztrátu čipu se účtuje 700,-Kč

POPISY KONTROL
Odběr samoobslužnou formou v centru závodu
Popisy jednotlivých etap budou barevně odděleny – E1 bílá, E2 modrá, E3 zelená
ODEVZDÁNÍ MAP
Mapy se v cíli neodevzdávají. Prosíme závodníky, aby dodržovali pravidla fair play a
neukazovali mapy závodníkům, kteří ještě nestartovali.
ZVLÁŠTNÍ MAPOVÉ ZNAČKY
Zelené kolečko – výrazný strom
Černý křížek – jiný umělý objekt
Černé kolečko - sloup
Vývraty nejsou zmapovány.
VZDÁLENOSTI
Z centra závodů na start:
E1 – 300m / 20m
E2 – 1350m / 80m
E3 – 1300m / 45m

Cíl E1,E2, E3 - centrum: 0 m
Parkoviště - centrum: do 1000 m
Kemp - centrum: 0 m

START
Cesta na start jednotlivých etap bude značena modrobílými fáborky z centra závodu.
Na startech etap není WC, použijte WC v centru závodů.
Doba průchodu startovním prostorem v E1 a E2 klasicky 3 minuty, v E3 pak 5 minut.

ZAKÁZANÉ PROSTORY
Zákaz vstupu do oplocenek a prostorů vyznačených v mapě fialovými šrafy! Po skončení
etap smí závodníci vstupovat do závodního prostoru jen po vyznačených turistických
trasách a bez mapy pro orientační běh.
Je přísně zakázáno vstupovat na soukromé pozemky v okolí kempu a centra závodu!
Nedodržení těchto zákazů bude trestáno diskvalifikací.
TERÉN
Hřbet s širokou vrcholovou částí, svahy i vrcholová část s velkou terénní členitostí –
pozůstatky po středověké i novověké těžbě (jámy, kupy, svahové hřbítky, rýhoviště,
haldy hlušiny). Horský les s různou průběžností, místy horské louky.

MOŽNÁ NEBEZPEČÍ
Závody probíhají v prostoru s pozůstatky důlních činností. Při pohybu terénem dbejte
zvýšené opatrnosti, v jámách nevstupujte na nezpevněná místa (klacky na dně jam).
Nebezpečná místa jsou na mapě vyznačena jako zakázaný prostor, platí přísný zákaz
vstupu do uvedených prostorů! Další nebezpečné prostory: pozůstatky šachet,
propadliště v terénu značeno páskou.

Prostorem závodů vede silnice 3. třídy. Dbejte zvýšené opatrnosti při přebíhání silnice!!

CÍL
V pátek, sobotu i neděli je cíl v centru závodu. Vyčítání je umístěno v prostoru cíle.
Cíl se uzavírá vždy po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka.
V cíli dostanete vodu se šťávou. Ve třetí etapě je cílová krabička několik metrů za cílovou
čarou. Pořadí se určuje na cílové čáře (určuje cílový rozhodčí), za ní už nepředbíhejte.
Dbejte prosím pokynů cílových rozhodčích.

DÉLKY TRATÍ
Budou zveřejněny v samostatném článku. Předpokládané časy vítězů jednotlivých
kategorií jsou přizpůsobeny vícedenním závodům.

WC
V centru závodu budou umístěny 6x mobilní WC. Na startech již toalety nejsou. Využijte
WC v centru.
VÝSLEDKY
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů. Konečné výsledky na webu
závodu a na ORISu.

CENY PRO VÍTĚZE
První závodník v každé kategorii v E1 a E2 obdrží diplom. První tři závodníci celkového
pořadí třídenních závodů obdrží diplomy a věcné ceny (kategorie P, T1 a T2 nejsou
vyhlašovány).

VLOŽENÝ ZÁVOD – BLUDIŠTĚ
SOBOTA 30.7.2016 – 17:00
Informace v samostatném článku na webu závodu. Na prezentaci dostanete v pátek
přihláškový list (v oddílových obálkách i samostatně), přihlášku nutno odevzdat v stánku
s občerstvením ONO do soboty 14:00. Cena 40 Kč za závodníka. Startovka bude
vyvěšena dle možností pořadatele. Start i cíl bude v centru závodu.
KEMP
Prostor pro stavbu stanů i zaparkování karavanů je v centru vyznačen. Dodržujte
prosím tyto vyznačené prostory. Kemp je otevřen od pátku 29.7.2016 13:30 do
neděle 31.7.2016 15:00. Zákaz kopání jam a rozdělávání ohňů. Mytí ve venkovních
korytech a lavorech.

LÉKAŘSKÁ POMOC
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Základní lékařská pomoc je poskytována v
centru závodu (v prostoru cíle u stánku s občerstvením ONO).

PROTESTY
Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po
plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků) se vkladem 200 Kč.
Vklad bude v případě uznání protestu vrácen.
PŘEDPIS
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích pokynů k
soutěžím sekce OB v roce 2016.
JURY
Složení jury bude vyvěšeno v centru závodů.

STRAVOVÁNÍ
Stánkový prodej v centru závodu – celkem budou dva stánky s občerstvením a navíc
pojízdná kavárna.

Nabídka cateringu pořadatelů z ONO zní takto - výborný guláš, bramborová polévka,
produkty z grilu dle aktuální nabídky, domácí koláče, točené pivo, točené limo, presso, na
zahřátí výběr z čajů, grog. Ráno možnost nákupu snídaně.

ŠKOLKA
V centru závodu – pátek 15:30 – 19:00 - sobota 9:30 – 14:30, neděle 9:30 – 14:00

Dětská školka bude venku, v případě deště v oddílovém stanu. Vybavte děti dle počasí.
Dětem případně připravte i drobnou svačinu, zejména na sobotu. Prosíme o umisťování
dětí do školky jen po dobu vlastního závodu.
INFORMACE

http://www.ekonompraha.cz/zavody/eduard2016/

Miroslav Kalina | mirek.kalina@gmail.com | +420 602 305 007
Provozování prodejní a propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu.
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU
Ředitel závodu: Miroslav Kalina
Hlavní rozhodčí: Radim Ondráček (R1)
Stavitelé tratí: Libuše Fantová, Jana Zurynková, Ivana Pecková, Petr Ševčík

