7. závod ČPŠ, 8. závod ČLK 2017, veřejný závod štafet
Vojice 17. 9. 2017

POKYNY
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt:

SPORTCENTRUM Jičín, z.s. (SJC)

Centrum závodu:

Příjezd a parkování:

Zakázaný prostor:
Prezentace:
Soupisky:
Startovní čísla:
GPS:
Vzdálenosti:

Start:

Mapa:

Terén:

Vojice, louka na kraji obce (50.3955314N, 15.5119753E)
V centru závodů je prostor pro postavení klubových stanů.
Od křižovatky silnic I/35 a II/327 ve Vojicích, potom po silnici III. třídy obcí
nahoru. Příjezd z Podhorního Újezdu není možný – úzká a rozbitá silnice,
navíc se nachází v závodním prostoru (viz plánek).
Parkování pro auta je na louce u centra závodu (opatrně při výjezdu).
V případě mokra i pod ním. Poplatek 30,-.
Parkování busů je zdarma na asfaltové ploše a dalších místech v obci – viz
plánek. Zákaz vjezdu busů nahoru k centru – bus se zde neotočí.
!!! Pozor při odjezdu ze sprintu směr Jičín - silnice II/501 je za LB uzavřena.
!!! Pozor na stavební práce na kruhovém objezdu v Úlibicích - je plánovaná
uzavírka (od HK by měl být neprůjezdný ze soboty od 10.00 do neděle 12.00).
Veškerý les, pole a louky (kormě centra a parkování) v okolí centra závodu.
V sobotu 16. 9. 13:00-15:00 v centru závodu sprintu.
V neděli 17. 9. 8:00-9:15 v centru závodu štafet (výdej startovních čísel).
Dohlášky jsou možné pouze do kategorie MIX.
Do soboty 16. 9. 20:00 v systému ORIS. Ráno jen z důvodu náhlé nemoci.
Špatně nahlášené číslo čipu je důvodem k diskvalifikaci.
Výdej na prezentaci v sobotu ráno.
Všichni závodníci jsou povinni běžet se startovním číslem připnutým viditelně
(včetně reklam) na hrudi.
15 vybraných štafet H21, vyzvedněte 15 minut před startem prvních závodníků
daného úseku v prostoru cíle. Odkazy na tracking v ORISu.
parkování auta-centrum: 0-200 m (neznačeno)
parkování bus-centrum: 666 m / 66 m převýšení (značeno fáborky)
centrum-start-cíl: 0 m
Hromadný po vlnách od 10:00.
00: H21
05: H18, D105, H165
10: D21, D14
15: D18, D12
20: D135, H14, H105, H135
25: H12, D195, MIX
Chlum-Maxinec - 1 : 10 000, E = 5 m, stav 08/2017
Mapový klíč ISOM2000, autor Tomáš Hanzl, velikost A4, voděodolná (pretex)
Zvláštní mapové značky: zelený křížek – vývrat, černý křížek – trigonometrický
bod/sloup, černé kolečko – malá oplocenka, hnědý křížek – plošinka, zelené
kolečko – výrazný strom
Smíšený les, mírné i prudké svahy, terénní detaily, les jen někde s podrostem,
místy souvislé plochy pasek a hustníků, hustá síť cest.
V části prostoru se nachází bývalý lom s vysokými skalními stěnami – dávejte
pozor! Z náběhových stran bude vyznačeno páskou.

Popisy kontrol:
Ražení a měření času:

Povinné úseky:

Průběh závodu:

Časy vítězů:
Občerstvení:
WC:
Mytí:
Zdravotní služba:
Výsledky:
Vyhlášení výsledků:
Protesty:
Jury:
Školka:

Upozornění:

Funkcionáři:

Pro všechny kategorie pouze na mapách.
SPORTident – možnost zapůjčení SI čipu za 50,- Kč na etapu.
V případě poruchy razte do „R“ políček na mapě.
Závodník je povinen si svůj čip na startu vymazat, zkontrolovat a v cíli vyčíst.
Ukázková předávka proběhne v 9:45.
Budou označeny fáborky nebo páskou.
Jedná se o úseky start/předávka-mapový start (300 m), neveřejný úsek
z divácké kontroly (200 m), neveřejná sběrná kontrola-cíl (200 m).
Nedodržení povinných úseků bude trestáno diskvalifikací.
Viz plánek níže. 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 mapový start. 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 předávkového 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.
Závodník je zodpovědný za odebrání správné mapy.
Pořadí závodníků na 3. úseku je dáno pořadím na cílové čáře.
Všechny tratě mají divácký průběh, po kterém za 2-8 minut doběhnou
na sběrnou kontrolu.
Mapy budou se vydávat po vyhlášení výsledků.
Dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB. Časový limit 210 minut.
Po doběhu voda v cíli.
V centru občerstvení SJC – viz web závodu (buchty, koláče, pivo, limo, teplá
jídla – v krabičkách, budou vydávány z důvodu udržení tepla od cca 11:30,
bude upřesněno).
Mobilní toalety TOI-TOI v centru.
Studená voda v lavorech.
V centru základní ošetření.
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru; konečné oficiální výsledky
na www stránkách http://oris.orientacnisporty.cz
Předpokládaný čas vyhlášení je v 13:30 – bude upřesněno; vyhlášeny budou
štafety na 1. – 3. místě ve všech kategoriích (mimo MIX).
Písemně doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle
Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 na sjc@post.cz.
Vojtěch Král, Radim Ondráček, Roman Zbranek
Pořadatel nezajišťuje.
Každý startuje na vlastní nebezpečí.
Pokud máte alergii na bodavý hmyz, vybavte se léky!
Pozor na skalní stěny v lomu!
Závody ČPŠ se konají na území, které spravuje státní podnik Lesy ČR. Jsou to
i Vaše lesy, chovejte se zde ohleduplně!
ředitel závodu
Jan Mrázek
hlavní rozhodčí
Tomáš Kalenský, R1
stavitel tratí
Miroslav Kovář, R2

