Pokyny pro závodníky ŽB Deštné 2018
Sobota 8. 9. 2018
6. závod ŽB Morava, 2. PKŽ MSK oblasti, 1. HŽ – podzim 2018, klasická trať
Neděle 9. 9. 2018
7. závod ŽB Morava, 3. PKŽ MSK oblasti, 2. HŽ – podzim 2018, krátká trať
Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:
Rank.koeficient:

Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Orientační běh Opava
1,04

Centrum závodů (shromaždiště):
Deštné, louka jižně od obce, pravý břeh potoka Deštná
49.8900464N, 17.6764153E
Příjezd na parkoviště pro osobní auta (louka jižně od obce, 49.8930633N, 17.6776492E) bude značen z obce
Deštná, obousměrný provoz po užší obecní cestě, dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte povolenou rychlost,
na cestě pohyb chodců.
Z parkoviště na shromaždiště chůzí ca 400m, značeno.
Parkovné ve výši 50,- Kč za oba dny bude vybíráno za oba dny při příjezdu na parkoviště v sobotu.
Příjezd autobusem:
Autobusy parkují v obci při hlavní cestě (49.8953269N, 17.6772200E), závodníci pokračují směr
shromaždiště, vzdálenost 800m.
Příjezd autobusem hlaste pořadateli na tel. č. 739 242 975, nejpozději do čtvrtka 6. 9. 2018.
Prezentace:
Sobota 8. 9.
Neděle 9. 9.

9:30 – 11:00 hod, centrum závodu
8:30 – 9:15 hod, centrum závodu

V prezentačních obálkách nebudou pokyny ani oddílové startovní listiny v tištěné podobě, informace o
závodu uvedeny v ORIS, popřípadě na stránkách závodu na http://zb2018.obopava.cz/, pokyny a startovní
listiny budou uvedeny také na informačních tabulích v centru závodu.
Start:
Startovní koridor je 3-minutový, při průchodu startovními koridory je závodník povinen si vynulovat a
zkontrolovat SI čip.
Soutěžní kategorie startují dle startovní listiny, tréninkové kategorie T3, T5, kategorie Příchozí a HDR
v odděleném startovním koridoru kdykoliv v časovém rozmezí od startovního času 0 do 60 přes startovací
krabičku dle pokynů pořadatele na startu.
Ve 2. koridoru popisy kontrol
Ve 3. koridoru se závodník postaví ke své mapě, v čase svého startu mapu odebere, vybíhá na trať po
značeném (povinném) úseku k mapovému startu (trojúhelník na mapě).
Start 00 sobota = 12:00 hodin,
Vzdálenost z centra = 1200 metrů / 75 m převýšení, po 750 metrech přes prostor cíle závodu (možnost
odložit věci), značeno modro-bílými fáborky
Start 00 neděle = 10:00 hodin
Vzdálenost z centra = 750 metrů (75 m převýšení),
značeno modro-bílými fáborky
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Cíl:
V sobotu ve vzdálenosti 750 metrů od shromaždiště cestou na start.
V neděli v centru závodů.
Závodník je po doběhu povinen odevzdat v cíli mapu.
Výdej map ze sobotního, popř. nedělního závodu vždy v daný den v čase startu posledního závodníka.
Vzdálenosti:
Centrum – start sobota 1200/75m
Centrum – cíl sobota 750m
Centrum – start neděle 770/75m
Centrum – cíl neděle 0m
Centrum – parkoviště osobní auta 400m
Centrum – parkoviště autobus 800m.
Systém ražení:
Elektronický systém SportIdent (SI) pro všechny kategorie.
Závodník je ve startovním koridoru povinen vymazat data z SI (krabička „clear“) a zkontrolovat vymazání
(krabička „check“), orazí předepsané kontroly v závodě a skončí oražením SI jednotky na cílové čáře.
Při poruše elektronického systému značení průchodu kontrol závodník orazí kontrolu kleštičkami do mapy do
políček označených „R“, toto ražení (mapu) je pak povinen předat rozhodčímu v cíli, tento ji označí jménem
a registračním číslem závodníka.
Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát.
Závodník je povinen vyčíst svůj SI čip bezprostředně po doběhu v cílovém prostoru.

Upozornění: kontroly nebudou nastaveny v AIR módu – v posledním koridoru bude umístěna jednotka SIAC
OFF.
Mapa:
Mapovali Zdeněk Lenhart (hlavní kartograf) a Evžen Cigoš, dle mapového klíče ISOM 2017, mapy budou
tištěny na voděodolném papíře Pretex 150g
Sobota – Šratnov
pro kategorie DH16–DH35 v měřítku 1:15 000, rozměr A4, ostatní kategorie 1:10 000, rozměr A3,
ekvidistance 5 m,
stav: jaro 2018,
Neděle – Vlčí Důl
měřítko 1:10 000 pro všechny kategorie, rozměr A4, ekvidistance 5 m,
stav: jaro 2018,
Zvláštní mapové symboly:
- zelené kolečko
- zelený křížek
- černý křížek

= výrazný strom
= vývrat
= spadlý/zbořený objekt (posed, oplocenka)

Upozornění pro nedělní závod:
V oblasti břidlic mapař použil pro ruiny (zbytky) základů staveb značku kamenná jáma.
Zákázané prostory:
Zákaz vstupu do prostoru polí, značka č. 415 obdělávaná půda.
Zákaz vstupu do oplocenek, značka č. 522 plot a 524 vysoký plot.
Popisy kontrol:
K dispozici na startu ve druhém koridoru, budou vytištěny také na mapě.
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Časový limit:
Sobota = 180 minut
Neděle = 90 minut
Předpokládané časy vítězů dle přílohy č. 2 Soutěžního řádu sekce orientačního běhu.
Terén:
Popis terénu autora mapy Zdeňka Lenharta k disposici na odkazu:
http://zb2018.obopava.cz/2018/06/popis-terenu-od-zdenka-lenharta/
Občerstvení:
V průběhu sobotního závodu na klasické trati – voda a iontové nápoje na občerstvovacích stanicích na
postupech – označeno v mapě (kelímek).
Po doběhu v cíli ochucená voda.
Služby v centru závodů:
Prodejní stánek s občerstvením, teplá jídla, nealkoholické nápoje, pivo.
Prodejní stánek Kafeterie (káva, čaj, nanuky).
Dětský koutek
Rodiče dětí předškolního věku (do 7 let) mohou využít dětský koutek (viz plánek), prosím využívejte jen po
nezbytně nutnou dobu, otevřeno po oba dny 30 min před startem 00.
Vybavte děti pitím a vhodným oblečením (dle akt. stavu počasí).
Zdravotní služba:
První pomoc v cíli, ostatní v příslušných zdravotnických zařízeních (Opava).
WC a mytí:
V centru závodu mobilní toalety (WECKO), voda pro provizorní mytí (lavory + cisterna).
Upozornění:
V okolí centra závodu jsou pastviny pro dobytek, prosím respektujte hrazení.
S ohledem na podrost (ostružiny, maliníky) doporučujeme adekvátní oblečení.
Možný výskyt klíšťat.
Výsledky:
Průběžné v centru závodu, konečné v ORIS.
Vyhlášení vítězů:
V sobotu od 16.30 hodin, v neděli od 13.30 hodin
ŽB
= první – třetí místo v kategoriích DH14B
= ostatní kategorie první místo
ŽC
= první – třetí místo v kategoriích DH10C – DH12C
= ostatní kategorie první místo
Kategorie HDR, P a T se nevyhlašují, pro děti v HDR drobná odměna po doběhu v cíli.
Protesty:
Písemné proti vkladu 200 Kč k rukám hlavního rozhodčího. Případné protesty proti oficiálním výsledkům po
ukončení závodu se zasílají písemně poštou na adresu hlavního rozhodčího:
Sobotní závod: Miroslav Hadač, Gagarinova 38, Opava, PSČ 746 01
Nedělní závod: Luděk Valík, Šeděnkova 20, Opava, PSČ 747 07
Funkcionáři:
ředitel:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:
Jury:
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Martin Schuster
Miroslav Hadač, R1 (sobota), Luděk Valík, R2 (neděle)
Luděk Valík, R2 (klasická trať), Miroslav Hadač, R1 (krátká trať)
Eva Horčičková (UOL), Jan Fiala (BBM), Pavel Rychlý (KRN)
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Informace:
http://zb2018.obopava.cz/
Martin Schuster: martin.schuster@tiscali.cz, tel. 739 242 975
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace závodů) je možné pouze se souhlasem
ředitele závodu.
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB ČSOS a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOS
v OB v roce 2018.
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