TJ Lokomotiva Teplice, oddíl OB

POKYNY
Oblastní mistrovství Ještědské oblasti na klasické trati
9. závod Ještědského žebříčku mládeže a dospělých
9. závod Ještědského poháru družstev žactva a veteránů
rankingový závod (koeficient 1,02) a závod pro příchozí
Pořadatel: TJ Lokomotiva Teplice, oddíl orientačního běhu (LTP).
Datum: sobota 27. 5. 2017
Druh závodu: závod jednotlivců na klasické trati s intervalovým startem.
Předpokládané časy vítězů dle SŘ JO pro klasickou trať. Parametry tratí jsou v samostatném seznamu.
Mistrovské kategorie: H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, D12,
D14, D16, D18, D20, D21L, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70.
Nemistrovské a náborové kategorie: HD10L, HDR, D10, D21K, H10, H21K, P2, T4
Shromaždiště: ranč „Severní hvězda“, Přítkov. Souřadnice: 50.6809561N, 13.8351003E. Ve vymezeném
prostoru je možno stavět oddílové stany.
Parkování: přímo v areálu ranče dle pokynů pořadatelů. Bude zde vybíráno parkovné 20,- Kč za osobní
automobil nebo 100 Kč za autobus.
Doporučený příjezd ze směru Děčín a Ústí n. L.: v obci Přestanov odbočit na silnici č. 253 směr Unčín,
Krupka a po hlavní silnici směrem na Dubí dojedete až do cíle.
Doporučený příjezd od Teplic a Litvínova: je přes Dubí, kde na křižovatce se silnici č. 253 a č. 27
odbočíte a pokračujete dále směrem na Krupku po hlavní silnici až do cíle. Z tohoto směru počítejte s dvěma
semafory. Doporučujeme vyhnout se centru Teplic, neboť zde probíhá zahájení lázeňské sezóny a řada ulic
bude neprůjezdná.
Příjezd nebude značen ze žádného směru.
Prezentace: od 8:00 do 9:00. Dodatečné přihlášky pouze v rámci možností pořadatele za zvýšené
startovné, veřejný závod v kategoriích P2 a HDR, DH10L a DH10 za základní vklad. K prezentaci se nemusí
dostavit oddíly, které mají vše v pořádku (zaplaceno a žádné změny). Tyto oddíly budou uvedeny na
stránkách závodu v ORISu.
Zapůjčení SI čipu: 40 Kč / ks (kategorie HDR, DH10L, DH10 zdarma). V případě ztráty či nevrácení zapůj čeného čipu bude požadována náhrada 750 Kč / ks. U neregistrovaných závodníků bude požadována zálo ha za zapůjčený SI čip.
Kategorie

Startovné Poznámka

HD10L, HDR, H10, D10
D12 – D14, H12 – H14

55,100,-

D16 – D70, H16 – H70
P2
T4

160,60,160,-

trať pro příchozí a nábor, náročností odpovídající kategorii H12
tréninková trať náročností odpovídající kategorii H18

Dětská trať (F): je určena pro nejmenší děti. Má samostatný start přímo na shromaždišti. Účastníci tohoto
závodu dostanou drobnou odměnu. Start kdykoliv od 10:00 do 13:00 nebo do vyčerpání map. Ražení
kleštěmi do mapy. Start zdarma.
Popisy kontrol: pro každého závodníka samoobslužně na shromaždišti ve formě piktogramů.
Start: nula v 10:00, vzdálenost 1 100 m, převýšení 130 m.
Cesta na start je značena modrobílými fábory. V úseku, kdy se jde po kraji málo frekventované vozovky
dbejte zvýšené pozornosti.
Kategorie HDR, P2 a T4 startují v čase 10:00 až 11:30 v samostatném koridoru na startovací krabičku.
Ostatní kategorie startují na hodiny. Startovní koridor je tříminutový.

Startovní listiny: budou vydány po oddílech na prezentaci a po kategoriích vyvěšeny na shromaždišti a
startu.
Cíl: vzdálenost 600 m, nevede kolem startu.
Časový limit: 150 minut.
Mapa: Medvědí vrch - Jih, 1: 10 000, ekv. 5 m, stav 2017, mapoval Jan Picek a Milan Bílý v mapovém klíč
ISOM 2000. Revize Petr Bílý květen 2017.
Mapy jsou tištěny na laserové tiskárně a jsou v mapníku (eurodesky). Mapu se zákresem trati si závodník
vyzvedne při postupu na mapový start. Zvláštní mapové značky: zelený křížek – vývrat, zelené kolečko –
výrazný strom, černý křížek – spadlý posed, ruina, jiný objekt, hnědý křížek – plošinka. Mapy budou v cíli
vybírány a vydány po startu posledního závodníka.
Zakázaný prostor: prostor závodu je severně od silnice č. 253. Do tohoto prostoru, mimo značené cesty na
start a cíl, je zákaz vstupu závodníkům před startem a po doběhu, do uzavření startu. Cesta na start závodu
vede závodním prostorem. Opuštění cesty znamená vstup do zakázaného prostoru a diskvalifikaci.
Je zakázán vstup na čerstvě osázené paseky. V mapě značeno červeným šrafem (značka 709) .
V lese probíhá těžba dřeva a na vzniklých pasekách se mění průběžnost podle postupu těžby. Počítejte
proto raději se ztíženou průběžností díky zbytkům větví.
Terén: členitý kopcovitý, s více podrosty, hustníky a s průměrně hustou sítí cest. Místy kamenitá podložka.
Doporučujeme tejpování.
Způsob ražení: bude použit elektronický systém Sportident. Na cílové čáře budou cílové jednotky. Pro
případ selhání jsou na stojanech kleště a kontrolu orazte do R políček v mapě, a upozorněte na ražení
v mapě pořadatele v cíli. Každý SI čip lze v závodě použít pouze jednou.
Vyčítání čipů: je v místě prezentace a je povinné pro všechny závodníky, i pro ty, kteří nedokončili závod.
Závodníci, kteří mají půjčený čip, jej po vyčtení odevzdají.
WC: Toi-Toi pouze v centru. Po cestě na start a na startu ne!
Mytí: lavory a voda z kontejneru v prostoru centra. Šetřete vodu.
Občerstvení: v závodním prostoru jsou dvě občerstvovací místa s vodou, v cíli voda a šťáva pro všechny
závodníky. Na shromaždišti bude stánek s čepovanými nápoji a pořadatelský bufet plný výborných buchet.
Výsledky: průběžné výsledky na shromaždišti.
Vyhlášení vítězů: první tři závodníci ve všech mistrovských i nemistrovských kategoriích obdrží diplom a
drobnou cenu. Mistrovské kategorie od DH12 do DH21L obdrží medaile. V kategorii HDR se vyhlašují a odměňují všichni startující. Vyhlášení bude probíhat průběžně na shromaždišti přibližně od 14:00.
Jury: bude jmenována po prezentaci a její složení bude vyvěšeno na shromaždišti.
Předpis: závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu. Závodníci se zúčastní závodu na vlastní
nebezpečí, respektive rizika jejich zákonných zástupců.
Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200,- Kč na adresu: Jan Eiselt, Trnovanská 1280/23,
415 01 Teplice.
První pomoc: v cíli.
Hlavní funkce: Ředitel: Miloš Eiselt R3
Hlavní rozhodčí: Jan Eiselt R2
Stavitel tratí: Petr Bílý R1
Děkujeme, že jste k nám přijeli a při absolvování závodu u nás, vám přejeme mnoho úspěchů.
Děkujeme také sponzorům za podporu a poskytnuté ceny a finanční pomoc: Czech Aerosol, a.s.,
Lázním Teplice v Čechách a.s., městu Teplice, obci Proboštov, Dřevotepu plus s.r.o. a nájemcům
ranče rodině Dvořákových.
Souběžně se závodem probíhá v Teplicích slavnostní otevření lázeňské sezóny s bohatým kulturním
programem. Doporučujeme návštěvu. Program naleznete zde: http://www.lazenska-teplice.cz/program-2017
Vydáno 22. 5. 2017

