POKYNY PRO ZÁVODNÍKY
Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB pro rok 2018
Datum: 14.4.2018
Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatelský subjekt: Sportovní klub Studenec, z.s.
Místo (centrum):
 Horní Brusnice – kulturní dům (50.4730000N, 15.6811000E)
 V sále kulturního domu je možné převlékání (zákaz vstupu ve znečištěné obuvi a s hřeby).
 Dále je k dispozici tělocvična s novou palubovkou. Prosíme o striktní sundávání obuvi a
vstup jen bez bot.
Prezentace:
 v centru závodů od 19:00 do 20:00 hod.
Vzdálenosti:
 parkování – centrum: 100 m - 1400 m
 centrum – ubytování: 20 km
 centrum – start: 1.300 m (cesta na start nevede přes cíl)
 centrum – cíl: 400 m (cíl je po jiné cestě než cesta na start)
Systém ražení:
 SportIdent
 V předstartovním koridoru je povinnost vynulovat čip a provést kontrolu nulování. V cíli se
razí cílová kontrola. V případě poruchy jednotky SI se razí kleštěmi do dolního okraje mapy,
v tomto případě je třeba na tuto skutečnost upozornit pořadatele v cíli.
 Vyčítání čipů v centru závodu. Vyčtěte si prosím neprodleně po příchodu z cíle.
Start 00:
 21:00 – intervalový, doba průchodu startovním koridorem 3 minuty
Parkování:
 na několika vyhrazených parkovištích v obci Horní Brusnice – dodržujte pokyny pořadatelů.
Parkování v obci mimo míst určených pořadateli a vyhrazených pro závodníky není možné.
Parkování autobusů v obci dle pokynů pořadatelů.
Prostor závodu a terén:
 Horní Brusnice – Mostek – Borovnička – Vidonice
 Terén mírně zvlněný, velmi dobře průběžný se středně hustou sítí komunikací, místy kameny
a pozůstatky po těžební činnosti (prohlubně), minimální podrost, pouze borůvčí, ve východní
části postupně osazované paseky s hustníky a oplocenkami.
Předchozí mapa:
 Holubí vrch (2011)
Popisy kontrol:
 ve formě piktogramů k samoodběru v centru závodu. Popisy nejsou vytištěny na mapě.
 Kategorie H21 a H16 jsou rozděleny na podkategorie L a S – dbejte na odběr správné verze
popisů a mapy podle startovní listiny
Mapa:
 stav jaro 2018, hl. kartograf L. Hrubý, mapovali L. Hrubý, R. Horký, M.Vik, měřítko
1:10.000, E 5 m, mapový klíč ISOM 2017, formát A4, mapa je na vytištěna na
vodovzdorném papíru Pretex laserovou technologií, mapy se v cíli odevzdávají a budou
vydány po startu posledního závodníka

Zvláštní mapové značky:
 zelené kolečko – výrazný strom
 vzhledem k několika větrným poryvům během jara 2018 a lesnickým pracem v prostoru
nejsou vývraty mapovány
Časový limit: 120 minut
Tratě:
 parametry tratí budou zvěřejněny v samostatném dokumentu
 Kategorie H21 a H16 mají trať s rozdělovacím systémem tzv. „motýlek“ a mají tedy dvě
podkategorie označené jako L a S. Startovní listiny, popisy i mapy jsou označeny
podkategorií H21L a H21S, respektive H16L a H16S – dbejte na odebrání správné mapy
podle zařazení ve startovní listině a v terénu na správné pořadí kontrol.
Povinné úseky:
 start – začátek orientace = červenobílé fáborky
 poslední kontrola – cíl = červené fáborky
Vybavení kontrol:
 kontroly nejsou vybaveny reflexními prvky
Občerstvení na trati:
 delší tratě mají občerstvení (voda) na postupu – vyznačeno v mapě
Zakázaný prostor:
 veškerý les v okolí centra závodu i okolí cesty na start
WC:
 WC pouze na shromaždišti (TOI TOI).
Předběžné výsledky:
 Budou vyvěšovány v centru závodu. Konečné výsledky v ORISu.
Vyhlášení vítězů:
 kategorie Veteraniády ihned po skončení závodu, předpokládáme v 0:45
 mistrovské kategorie D/H16 až D/H21 budou vyhlášeny v neděli po závodě sprintu v Jičíně.
Ubytování:
 nouzové ve třídách ZŠ a MŠ Studenec.
 Budova bude otevřena v sobotu od 17:30 do 19:00, dále až po 22:30. V neděli je nutné
opustit budovu do 9:30. V případě nutnosti otevření budovy mimo uvedené časy kontaktujte
Věru Bekrovou – tel. 732 762 210.
 V neděli ráno bude možné zakoupit teplé nápoje (čaj, káva) a drobné pochutiny ve školním
bufetu.
 Vstup pouze do tříd pouze bez bot nebo po přezutí do domácí obuvi.
Stravování:
 V centru závodů je hospoda se základním občerstvením (polévka, párek, nápoje).
Mytí:
 Nouzové v centru závodu.
První pomoc:
 V centru závodu.
Informace:
 http://www.skstudenec.cz/old/oos/nob18/
 Petr Junek ml.: junek@seznam.cz, tel 606 224 721
Předpis:
 závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích
předpisů k soutěžím sekce OB 2017

Protesty:
 s vkladem 400 Kč osobně hlavnímu rozhodčímu nebo poštou (Jan Fátor, Hrdinů odboje 36,
516 01 Rychnov nad Kněžnou)
Jury:
 Michal Jedlička (SHK), Petr Klimpl (LPU), Kristýna Kolínová (DKP)
Hlavní osoby:
 ředitel závodů: Petr Junek st.
 hlavní rozhodčí: Jan Fátor (R1)
 stavitel tratí: Martin Vik (R2)
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