POKYNY
PŘEBOR ZÁPADOČESKÉ OBLASTI VE SPRINTU PRO ROK 2017
2. - 3. závodu Oblastního žebříčku Západočeské oblasti ČSOS
závodu celostátního Rankingu (v kat. DH21, koeficient 1.00, ev. 1.02 sprint), a veřejného závodu
Pořádající orgán:

Plzeňský a Karlovarský krajský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

Originální Vivalín Team Kadaň, OK Rakovník z. s. (KAD + JES)

Datum a typ závodu: sobota 1. 4. 2017 - M ZČO sprint, intervalový start, 00 = 10:00 hod,
sobota 1. 4. 2017 - 2. závod žebříčku ZČO, middle, intervalový start, 00 = 13:30
neděle 2. 4. 2017 - klasická trať, intervalový start, 00 = 10:00 hod
kategorie HDR, LINIE, P3 startují kdykoli (v době startovní listiny) na startovací
krabičku. Upozorňujeme, že v kat. HDR běžící rodič staruje nejdříve ve své
kategorii. Dodržíte tímto FAIR – PLAY chování.
Centrum:

sobota 1. 4. - koupaliště v obci Krásný Dvůr, GPS: 50.2520106N, 13.3671292E
neděle 2. 4. - restaurace v obci Krty u Jesenice, GPS: 50.0925375N, 13.4329075E

Mapy:

sprint: KRÁSNÝ DVŮR SPRINT, 1 : 4 000, ekv = 2,5 m, stav 2/2017, rozměr 28 x 22 cm
middle: KRÁSNÝ DVŮR, 1: 10 000, ekvidistance = 5 m, stav 2/2017, rozměr A4
klasika: KRTSKÉ SKÁLY, 1: 10 000, ekvidistance = 5 m, aktualizace březen 2017,
rozměr A4, pozor na nové těžební průseky, které nemusí být v mapě.

Terén:

Pro OB dosud panenský, mírně zvlněný, porostově členitý, mělké rýhy a
údolíčka, místy jámy a prohlubně. Hustá síť komunikací, parkový les. Při
klasické trati v neděli skalnatý prostor, kameny a skalky, lomy a lůmky.

Kategorie:

D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, D65,
H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55, H65,
D20, H20 – pouze pro přebor ZČO ve sprintu,
HDR - fáborkovaná trať pro rodiče s dětmi, LINIE – fáborkovaná trať pro děti BEZ
RODIČŮ (oranžové fáborky), P3 – 3 km jednoduchá trať pro příchozí,
předpokládané časy vítězů dle platných pravidel OB.

Systém ražení:

Elektronický způsob ražení kontrol Sport-Ident

Prezentace:

V centru závodu SOBOTA 1. 4. 2017 08:30 – 09:30 hod, (ev. 12:00 – 13:00)
NEDĚLE 2. 4. 2017 09:00 – 09:30 hod
Prezentujte prosím jen celý klub najednou. Děkujeme

Vzdálenosti:

Parkoviště – centrum SOBOTA i NEDĚLE 50 – 200 m
centrum – start SPRINT – 350 m, MIDDLE – 900 m, NEDĚLE 700 m
cíl – centrum SPRINT - 0 m, MIDDLE - 400 M, NEDĚLE 700 m
MIDDLE - na start se jde kolem cíle, NEDĚLE – start a cíl blízko sebe
cesty na start - modré fáborky

Parkování:

Sobota parkoviště přilehlé k centru závodů, dodržujte pokynů pořadatele. Prosíme řidiče o
ohleduplnost a opatrnost, v sobotu parkujete a projíždíte závodním prostorem, po naplnění
parkoviště parkujte po obci, neomezujte prosím místní obyvatele. Ulice OÚKOUPALIŠTĚ je pro parkování zakázána pro případ výjezdu hasičských vozidel.
Neděle není povoleno parkovat po obci, parkujte v areálu za centrem podle pokynů a
plánku, bude vybíráno 20,- Kč za parkovné.

WC:

Sobota na koupališti v centru, neděle v restauraci v centru.

Mytí:

Není zajištěno, pouze pro ubytované v tělocvičnách ZŚ Jesenice.

Občerstvení: Na trati pouze v NEDĚLI jen pro kategorií H21 (voda, voda se šťávou), sobota v centru,
neděle v cíli voda a voda se šťávou v centru.
V sobotu lze využít obchodu COOP (7:00 – 11:00) a restaurace MYSLIVNA, 200 m na
SEVER od centra (11:00 -21:00) – dáno na vědomí.
V neděli přímo v centru bude mít restaurace otevřeno od rána a běžný sortiment.
Upozornění: Správa státního zámku žádá účastníky závodu o ohleduplnost vůči ostatním návštěvníkům
zámeckého parku a zámku Krásný Dvůr a vůči všem kulturním památkám v areálu. Celý
park je vyhlášen národní kulturní památkou a přírodní památkou a je nutno dodržovat
návštěvní řád památky a pravidla pro návštěvníky parku. Mimo vlastní závod není dovolen
pohyb po trávnících mimo vyznačené cesty.
V den závodu nabízí státní zámek Krásný Dvůr všem závodníkům zvýhodněné
vstupné do zámeckých interiérů po předložení SI čipu či mapy na pokladně."
Některé „dospělé“ kategorie přebíhají při SPRINTU komunikaci místního významu,
dbejte zvýšené opatrnosti.

Děkujeme

Popisy:

Jsou vytištěné na mapě, v centru samoobsluha po kategoriích.

Cíl:

Mapy nebudou vybírány, dodržujte FAIR – PLAY

Časový limit: SPRINT – 60 min, MIDDLE – 90 min, KLASIKA – 120 min.
Uzávěrka cíle:SPRINT – 12:00, MIDDLE – 17:00, KLASIKA – 14:00
Vyhlášení:

SPRINT A MIDDLE v centru na koupališti cca od 16:00 hod (diplom obdrží první 3 ve
všech kategoriích, drobnost pro vítěz a při SPRINTU medaile v oblastním přeboru.
Kategorie HDR a P3 nebudou vyhlašovány, v cíli obdrží děti malou sladkost.
KLASICKÁ TRAŤ v centru cca od 14:00 hod.

Ubytování:

Tělocvična ZŠ Jesenice, bližší info na prezentaci

Předpis:

Závody probíhají podle platných pravidel OB. Předpokládané časy vítězů dle platných
pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a soutěžního řádu
oblastí.

Protesty:

Písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu během závodu, později do 14 dnů na
adresu HR: Milan Bílý, Pod Nemocnicí 2154, 269 01 Rakovník, tel.: 723 612 197,
bilymilan@volny.cz

Jury:

Kovář Jindřich (MAS), Mareš Alexandr (NEK), Kubínová Jana (SKV)

Funkcionáři závodu: ředitel

Josef Janda

hlavní rozhodčí

Milan Bílý, R2

stavitelé tratí

Petr Bílý, R2, Tereza Ottová, Pavel Otta

web závodu: www.ok-rakovnik.webnode.cz
Informace:

Milan Bílý, bilymilan@volny.cz, tel. 723 612 197

Upozornění: Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí
Tyto pokyny nebudou v klubových obálkách, jen na informační tabuli, děkujeme za
pochopení.
Sponzoři závodu: Procter&Gamble-Rakona, LČR, Mountfield, obec Krásný Dvůr, a zámek Krásný Dvůr, všem
děkujeme.

V Rakovníku dne 26. března 2017
Za OK Rakovník:

Milan Bílý

Za Originální Vivalín Team:

Josef Janda

