Pokyny závodů
6. závod Ligy Vysočiny 2017 s koeficientem 1,00 – krátká trať

Datum konání:
Pořádající subjekt:
Místo, centrum:
Parkování:
Prezentace:
Systém ražení:

Popisy kontrol:
Vzdálenosti:

Zakázaný prostor:
Mapa:
Zvláštní mapové
značky:
Terén:
Nebezpečné úseky:
Povinné úseky:
Parametry tratí:
Start 00:

Fáborková trať:
Časový limit:
Cíl:

27. května 2017 - dopoledne
Sportovní klub Chotěboř, z.s. (CTB)
Libice nad Doubravou – rybník Doubravák, 49.745,15.6995 (viz mapka příjezdu)
parkování osobních automobilů na louce u rybníka Doubravák, parkování autobusů v obci dle
pokynů pořadatelů (nejdříve autobus vyloží závodníky u rybníka Doubravák). Dodržujte
prosím pokyny pořadatelů.
od 8:00 do 9:15 (na dopolední i odpolední závod)
Sportident – možnost zapůjčení SI-čipu 40,-Kč/závod (ztráta čipu 800,- Kč). Každý závodník je
povinen si zkontrolovat číslo čipu podle zveřejněné startovní listiny, provést na startu
vynulování a kontrolu SI čipu. Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy
klasickými kleštičkami do políček. Mapu s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu
v cíli, který ji označí jménem závodníka a oddílem.
samoobslužný odběr v centru závodů
parkoviště – centrum:
do 100 m
centrum – start:
2 200 m – modrobílé fáborky
cíl – centrum:
2 200 m – modrobílé fáborky
start – cíl
100 m
Pro rodiny s malými dětmi je možné přejet do bližší vesnice, kde mohou zaparkovat a
přiblížit se ke startu a cíli (vzdálenost cca 1300m). Kapacita parkování je však omezená.
Informace o této možnosti podáme na prezentaci. Vhodnou variantou může být pro děti
také využití kol, které lze nechat v cíli. Pořadatel však nenese zodpovědnost za věci nechané
v cíli.
veškerý prostor obce Libice nad Doubravou kromě cesty na start
Za hájenkou, 1 : 10 000, e 5 m, formát A4 pro všechny kategorie
Autoři: Matěj Klusáček, Miroslav Nožička, revize duben 2017, mapový klíč: ISOM 2000, mapy
nejsou vodovzdorně upraveny
zelený křížek - vývrat
zelené kolečko – význačný strom
hnědý křížek – plošinka
černý křížek – jiný objekt
pestrý, zvlněný, hustá síť komunikací, místy skalky a kameny, místy hustníky a paseky s
podrostem
cesta na start vede částečně po méně frekventované silnici, přesto dbejte zvýšené opatrnosti
start – mapová start (začátek orientace)
sběrná kontrola – cíl budou značeny červenými fáborky
V ORISU na stránce závodu – odkaz
00 – 10:00
Intervalový start, kromě kategorie HDR a P - volný start od času 00 do 80,
Startují v samostatném koridoru po oražení startovací kontroly. Doprovod je povolen pouze
v kategorii HDR!
kategorie D10N, H10N a HDR je vyznačena oranžovými fáborky, zkracování mezi kontrolami
je povoleno.
90 min
Mapy se budou vybírat do startu posledního závodníka.
Vyčítací jednotka bude umístěna v místě prezentace. Po doběhu do cíle je závodník povinen
nechat si vyčíst čip co nejdříve po doběhu v prostoru prezentace a to i při nedokončení
závodu.

Průběžné výsledky:
Vyhlášení vítězů:
Občerstvení:
WC:
Mytí:
Převlékání:
První pomoc:
Hlavní funkcionáři:
Protesty:
Jury:
Upozornění:

Budou vyvěšovány v prostoru centra závodů. Konečné výsledky budou umístěny v systému
ORIS
Předpokládáme v 13:00. Budou vyhlášeni první tři závodníci v žákovských kategoriích.
V kategorii HDR budou odměněni všichni závodníci.
V cíli bude pro všechny závodníky po doběhu šťáva, voda. V centru závodu bude připraveno
občerstvení, které zajišťují pořadatelé (nápoje, polévky, rizoto se zeleninou a masem,
těstoviny se zeleninou, párky, klobásy, vše za lidové ceny).
V centru závodu. Na startu nouzově.
V rybníku Doubravák
Možnost postavit v centru na louce oddílové stany.
v cíli
ředitel závodu:
Eva Voborníková R3
stavitel tratí:
Martin Gregor R3
hlavní rozhodčí:
Karel Šťastný R3
písemně doložené, osobně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu
Jan Hladílek, Jaroslav Matras, Petr Kaňák
Závodí se podle platných pravidel orientačního běhu a příslušných soutěžních řádů. Závodníci
závodí na vlastní nebezpečí! Organizátor nenese zodpovědnost za případné škody
způsobené účastníky závodů. Je nutné dodržovat lesní zákon a zásady ochrany přírody!
Zejména se nesmí překonávat oplocenky a vstupovat do zakázaných prostorů a na soukromé
pozemky vyznačené v mapě.
Karel Šťastný
hlavní rozhodčí

Eva Voborníková
ředitel závodu

7. závod Ligy Vysočiny 2017 s koeficientem 1,00 – sprint
Datum konání:
Pořádající subjekt:
Místo, centrum:
Prezentace:
Systém ražení:

Popisy kontrol:
Vzdálenosti:
Zakázaný prostor:
Zakázané značky:

Mapa:
Zvláštní mapové

27. května 2017 - odpoledne
Sportovní klub Chotěboř, z.s. (CTB)
Libice nad Doubravou – rybník Doubravák, 49.745,15.6995
při dopoledním závodě, odpoledne 13:30 – 14:15
Sportident – možnost zapůjčení SI-čipu 40,-Kč/závod (ztráta čipu 800,- Kč). Každý závodník je
povinen si zkontrolovat číslo čipu podle zveřejněné startovní listiny, na startu provést
vynulování a kontrolu SI čipu. Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy
klasickými kleštičkami do políček. Mapu s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu
v cíli, který ji označí jménem závodníka a oddílem.
samoobslužný odběr v centru závodů
parkoviště – centrum:
do 100 m
centrum – start:
300 m – modrobílé fáborky
cíl
v centru
veškerý prostor obce Libice nad Doubravou kromě shromaždiště a cesty na start
V průběhu závodu je přísně zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě zakresleny
mapovými značkami: 201 (201.1) Neschůdný sráz, 421 Nepřekonatelná vegetace (tmavě
zelená), 521.1, 521.3 Nepřekonatelná zeď, 524 Nepřekonatelný plot nebo ohrada, 526.1
Budova. Zakázáno je také vstupovat do prostorů vymezených mapovými značkami: 527.1
Oblast se zakázaným vstupem, privát, 709 Nepřístupná oblast. Zámeckou zeď zdolávejte
pouze označeným průchodem. Dodatečný prostor se zakázaným vstupem je v mapě označen
fialovo-růžovým šrafováním, prosím respektujte tyto oblasti. Některý zakázaný prostor je
v terénu označen páskou a to i ten, který je v mapě vyznačen výše zmíněnou mapovou
značkou, aby nedošlo zbytečně k porušení pravidel. Porušení pravidel a vstup do
zakázaného prostoru se bude trestat diskvalifikací závodníka.
Libice, 1 : 4 000, e 2 m, stav květen 20107, formát A4, Autoři: Alena Voborníková, mapový
klíč: ISSOM 2007, mapy nejsou vodovzdorně upraveny
zelené kolečko – význačný strom

Terén:
Nebezpečné úseky:
Povinné úseky:
Parametry tratí:
Start 00:

Fáborková trať:
Časový limit:
Cíl:

Průběžné výsledky:
Vyhlášení vítězů:
První pomoc:
Občerstvení:

Hlavní funkcionáři:
Protesty:
Jury:
Upozornění:

černý křížek – lavička, prolézačky, fotbalové branky
černé kolečko – kolotoč, lampa, betonový sloup, prolézačka
vesnická zástavba se zelení, rovinatý až mírně svažitý
závod probíhá za plného silničního provozu. Dávejte pozor na křižovatkách.
start – mapový start (začátek orientace)
sběrná kontrola – cíl budou značeny červenými fáborky
V ORISU na stránce závodu – odkaz
00 – 15:00
Intervalový start, kromě kategorie HDR a P - volný start od času 00 do 60,
Startují v samostatném koridoru po oražení startovací kontroly. Doprovod je povolen pouze
v kategorii HDR! Upozorňujeme, že v duchu fair play si startující rodič oběhne nejdříve svou
trať!
kategorie D10N, H10N a HDR je vyznačena oranžovými fáborky, zkracování mezi kontrolami
je povoleno
60 min
Mapy se v cíli vybírají do startu posledního závodníka.
Vyčítací jednotka bude umístěna v místě prezentace. Po doběhu do cíle je závodník povinen
nechat si vyčíst čip co nejdříve po doběhu v prostoru prezentace a to i při nedokončení
závodu.
Budou vyvěšovány v prostoru centra závodů. Konečné výsledky budou umístěny v systému
ORIS
Předpokládáme v 17:00. Budou vyhlášeni první tři závodníci v žákovských kategoriích.
V kategorii HDR budou odměněni všichni závodníci.
na shromaždišti
V cíli budou pro všechny závodníky po odběhu (šťáva, voda). V centru závodu bude
připraveno občerstvení, které zajišťují pořadatelé (nápoje, polévky, rizoto se zeleninou a
masem, těstoviny se zeleninou, párky, klobásy, vše za lidové ceny).
Doporučujeme po odpoledním závodě využít služby místního hostince U Bambucha, kde
kromě víkendového menu nabízejí i točenou zmrzlinu.
ředitel závodu:
Eva Voborníková R3
stavitel tratí:
Lenka Šťastná R3, Alena Voborníková R3
hlavní rozhodčí:
Kamila Gregorová R3
písemně doložené, osobně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu
Dana Wurzelová, Vladislava Fencíková, Jan Beneš
Závodí se podle platných pravidel orientačního běhu a příslušných soutěžních řádů. Závodníci
závodí na vlastní nebezpečí! Organizátor nenese zodpovědnost za případné škody
způsobené účastníky závodů. Je nutné dodržovat lesní zákon a zásady ochrany přírody!
Zejména se nesmí překonávat oplocenky a vstupovat do zakázaných prostorů a na soukromé
pozemky vyznačené v mapě.

Závody se konají za podpory Lesů České republiky, s. p. (https://lesycr.cz/), Úřadu městyse Libice nad Doubravou,
SDH Libice nad Doubravou, Městského úřadu Chotěboř,
Kamila Gregorová
hlavní rozhodčí
Sponzoři:

Eva Voborníková
ředitel závodu

Mapka příjezdu

Zde vyloží závodníky autobus
jedoucí z Chotěboře

Zde vyloží závodníky autobus
jedoucí z jiných směrů
Příjezd od Trhové Kamenice

Centrum
P auta

Příjezd od Chotěboře

Příjezd od Ždírce n.D.

