POKYNY
6. a 7. závodu žebříčku B – Morava 2017,
7. a 8. závodu jarního žebříčku MSKS OS,
závodů rankingu s koeficientem 1,04; kódy závodů 3598 a 3599,
a veřejného závodu

Datum konání závodů:

17. a 18. 6. 2017

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů sekce OB

Pořádající subjekt:

Sportovní klub orientačního běhu Ostrava, z.s. (MOV)

Klasifikace závodů:

17. 6. 2017 – jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati
18. 6. 2017 – jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati

Kategorie a délky tratí:

viz. samostatně zveřejněný seznam

Centrum:

Rekreační středisko Palkovické hůrky,
hotelové zázemí a louky v jeho bezprostředním okolí.
Adresa: Palkovice 226
GPS: 49.6371000N, 18.2732000E

Parkování:

parkoviště aut a bus bude na pronajatých zpevněných i nezpevněných plochách
rekreačního střediska dle pokynů pořadatelů. V případě deště budou využity
komunikace v okolí.
Cena za parkování: auto 50,- Kč/oba dny, bus 150,- Kč/oba dny.

Prezentace:

v prostorách hotelu – bar Barborka
17. 6. 2017 v 8:30 – 10:30 hod
18. 6. 2017 v 8:00 - 9:00 hod.

Mapa:

17. 6. 2017 –

18. 6. 2017 -

Hůrky 15 000, 1:15 000, E=5m pro kategorie D16B až D21B, H16B až
H40B a kategorii H21C
Hůrky 10 000, 1:10 000, E=5m pro ostatní kategorie
Kubánkov, 1:10 000, E=5m pro všechny kategorie

stav všech map k 05/2017, mapovali: Miroslav Sikora, Josef Juřeník, Jindřich Hostaš
mapový klíč ISOM 2000, formát A3, vodovzdorně upraveny
Zvláštní mapové symboly:

hnědý křížek – plošinka
zelené kolečko – výrazný strom
zelený křížek – vývrat
černý křížek – jiný objekt

Zakázaný prostor:

zakázaným prostorem jsou všechny lesní prostory v okolí centra závodu, kromě cest
na start a z cíle. Po ukončení sobotního závodu je možnost návštěvy rozhledny po
značené turistické trase.

Zákazové mapové značky:

709 – nepřístupná oblast (fialové šrafování)
524 – vysoký plot (černá čára se dvěma „fousky“)
527 – sídliště (olivová zelená)

Povinné úseky:

start – začátek orientace
poslední kontrola – cíl

Liniové tratě:

trať je v terénu vyznačena oranžovými fáborky

Terén:

velmi kopcovitý s hustou sítí cest, porostově velmi různorodý s nepřehlednými
hustníkovými pasážemi střídanými průběžným lesem a pasekami, občas se vyskytuje
kamenitá podložka. V prostoru krátké trati jsou jemné terénní detaily.
V lese probíhá těžba dřeva, a tak je možné, že se v prostoru vyskytnou nové paseky
nebo cesty. Protože se k těžbě používá těžká lesní technika, může se také změnit
klasifikace cest. Důležité změny budou vyvěšeny na startu.

Startovní listina:

na informační tabuli v centru závodů, na startu a na webu závodů

Start:

17. 6. 2017 ve 12:00 hod.,intervalový, kat. P, HDR od času 010 do času 100 volně
18. 6. 2017 v 10:00 hod. intervalový, kat. P, HDR od času 010 do času 100 volně

Způsob ražení:

elektronický SPORTIdent, kdy jeden čip nesmí být v závodě použit vícekrát. Ve
startovních koridorech je závodník povinen provést vymazání čipu (CLEAR) a kontrolu
mazání (CHECK). V případě poruchy elektronického ražení provede závodník
náhradní ražení kleštičkami na kontrolách do políček na mapě a mapu s náhradním
ražením odevzdá v cíli ke kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.
Závodník je povinen v cíli vyčíst svůj čip, a to i v případě, že závod nedokončí.
Poplatek za půjčení SI čipu 40 Kč,-/den, za ztrátu se účtuje 700,- Kč.

Popisy kontrol:

17. 6. 2017 - samoobslužně v centru závodů, kategorie, které běží s mapou1:15 000
budou mít popisy i na mapě
18. 6. 2017 - samoobslužně v centru závodů i na mapách

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum 0 - 150 m, při dešti max. 600 m
17 . 6 .2017

centrum – start 500 m (převýšení 0 m) po modrobílých fáborcích
centrum – cíl 0 m

18 . 6 .2017

centrum – start 1000 m (převýšení 100 m) po modrobílých fáborcích
centrum – cíl
1600 m po červených fáborcích

Časy vítězů:

dle soutěžního řádu

Časový limit:

17. 6. 2017
18. 6. 2017

Vydávání map:

mapy se po oba dva dny v cíli odevzdávají, 17. 6. 2017 bude výdej map po vyhlášení
vítězů, 18. 6. 2017 se budou mapy vydávat po startu posledního závodníka

Průběžné výsledky:

průběžně vyvěšovány v centru závodů

Převlékání:

v klubových stanech

Mytí:

venku v lavorech v prostoru za rekreačním střediskem

Toalety:

vyznačené hygienické zázemí hotelu

Občerstvení:

v centru závodu bude možnost občerstvení, včetně teplých jídel a nápojů. Teplé jídlo
garantujeme pouze v případě objednávky v přihlášce. Z provozních důvodů budou
objednaná jídla vydávána takto:
17. 6. 2017 – oběd od 12:00 do 17:00 hod., večeře od 18:00 do 19:00 hod.
18. 6. 2017 – snídaně od 8:00 hod., oběd od 11:00 hod.
Mimo objednávky bufetové občerstvení od 8:00 do 18:00 hod.

Jury:

bude zveřejněna v době závodů v centru na informační tabuli

150 min.
90 min.

účast v jury byla nabídnuta následujícím závodníkům:
Marek Cahel (LCE)
Miroslav Hadač (AOP)
Jan Fiala (BBM)
Protesty:

písemně k rukám hlavního rozhodčího s vkladem 400,- Kč v termínu podle pravidel OB
nebo poštou na adresu: Otakar Maceček, Svornosti 2308/19, 700 30 Ostrava-Zábřeh.

Předpis:

Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB, Prováděcích předpisů a SŘ
ČSOS sekce OB a MSKS OS.

Vyhlášení vítězů:

17. 6. 2017 cca v 16:30 hod.
18. 6. 2017 cca ve 14:00 hod.
závody žebříčku B – bude vyhlášeno 1. až 3. místo ve všech kategoriích
závody žebříčku C – bude vyhlášeno 1. až 3. místo v kategoriích HD10N, C až HD18,
v ostatních kategoriích pouze vítězové
kategorie P a T se vyhlašovat nebude
pro účastníky kategorie HDR bude v cíli připravena sladká odměna

Upozornění:

závod probíhá na území s chráněnou přírodní lokalitou, žádáme proto účastníky
závodů, aby se chovali k přírodě šetrně.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele
závodu.
Pokyny budou vydány pouze v elektronické podobě a vyvěšeny na shromaždišti.

Funkcionáři závodu:

ředitel závodu – Josef Juřeník R2
hlavní rozhodčí – Otakar Maceček R2
stavitel tratí – Milan Svěchota R1

Doprava do centra závodů:

doporučujeme závodníkům příjezd přes Frýdek-Místek. V Palkovicích pak bude
vyznačena odbočka směrem k rekreačnímu středisku Palkovicé hůrky s centrem
závodů. Téměř přímo naproti odbočky je budova obvodního oddělení Policie ČR.

Plánek shromaždiště:

Partneři a sponzoři:

Závody jsou pořádány za finančního přispění Moravskoslezského kraje a firmy ArcelorMittal. Dále tímto děkujeme
Biskupským lesům DOO, Lesům ČR – LZ Frýdek-Místek a dalším vlastníkům pozemků a cest, které jsou využity pro
tento závod.

