POKYNY
1. a 2. závodu oblastního žebříčku a 1. závod sprintového žebříčku Západočeské oblasti ČSOS
1. závodu žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS v kategoriích DH-12 až DH-18, (25. 3. 2018)
1. závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS v kategoriích DH35, DH45,
DH55, DH65 a DH75 (25. 3. 2018).
závodů celostátního Rankingu (v kat. DH21, koeficient 1.00), veřejných a náborových závodů
Pořádající orgán:

Středočeský krajský svaz orientačních sportů (StřO)
Pražský krajský svaz orientačních sportů (PSOS)
Západočeský svaz orientačních sportů (ZĆO)

Pořádající subjekt:

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

Datum a typ závodu: sobota 24. 3. 2018 - krátká trať, intervalový start, 00 = 10:00 hod (1. závod ZČO)
sobota 24. 3. 2018 - sprint, intervalový start, 00 = 15:00 hod
(1. závod sprintového žebříčku ZČO)
neděle 25. 3. 2018 - krátká trať, intervalový start, 00 = 10:00 hod
(2. závod ZČO, 1. závod PSOS a 1. závod StřO)
Centrum:

24. 3. KT a 25. 3. KT Červený Mlýn, 2 km S od Rakovníka, směr Lišany,
GPS: 50.1285122N, 13.7290606E
24. 3. SPRINT Sokolovna Rakovník GPS: 50.1022314N, 13.7337119E

Mapy:

1. NA KOKRDECH, 1 : 10 000, ekvidistance = 5 m, revize 12/2017, formát A4,
2. RAKOVNÍK 1: 4 000, ekv. = 2 m, stav 1/2018, formát 430x260,
3. HLAVAČOV 1: 10 000 ekv. = 5m, stav 1/2018, formát 310x230,
laserový tisk, autoři map: Milan Bílý, Roman Horký, Jiří Vištejn

Terén:

1. mírně zvlněný, porostově členitý, místy četné meliorace, hustá síť komunikací,
2. sprintový městský svažitý terén, z ½ starší zástavba a sídliště, ½ historické
centrum města Rakovník,
3. pro OB dosud panenský, Z svah, četné lůmky, hluboká údolíčka a hřbítky, zbytky
valů okolí bývalé tvrze Hlavačov

Kategorie:

SOBOTA:
DH10L, DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH21, DH35, DH45, DH55, DH65
NEDĚLE:
DH10L, DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH21L, DH21K, DH35L, DH35K,
DH45L, DH45K, DH55, DH65, DH75
SOBOTA I NEDĚLE:
HDR - fáborkovaná trať pro rodiče s dětmi (oranžové fáborky)
P3 – 3 km jednoduchá trať pro příchozí,
T5 - tréninková trať, nevhodné pro začátečníky

Start:

Intervalový, kategorie HDR, P3 a T5 kdykoli v době startu dle pokynu pořadatele,
POZOR v neděli, se mezi ostrým a mapovým startem podbíhá železnice tunelem,
ve kterém jsou při zhoršené viditelnosti dva cca 40cm vysoké schody

Popisy:

Pro všechny kategorie na mapě a samoobslužně v centru

Systém ražení:

Elektronický způsob ražení kontrol Sport-Ident
Možnost zapůjčení SI čipu na prezentaci (40kč), neregistrovaní + záloha 700 Kč

Prezentace:

V centru závodu

SOBOTA 24. 3. 2018 8:30 – 9:30 hod
NEDĚLE 25. 3. 2018 8:30 – 9:30 hod
Prezentujte prosím jen celý klub najednou - děkujeme

Vzdálenosti:

Parkoviště – centrum 0 - 100 m, SPRINT 100 - 500m,
centrum – start SO KT - 800m, SO SPRINT - 800m, NE KT - 500 m (modré fáb.)
cíl – centrum KT SO i NE do 700 m (blízko startu), SPRINT do 200m

Parkování:

Na soukromé louce přilehlé k centru závodů, poplatek za parkovné 30,-Kč/1den.
V případě naplnění louky v NEDĚLI (nemělo by se stát), vysadí řidič závodníky v
centru, odveze auto na parkoviště k Tescu (2km) a pořadatel odveze řidiče zpět do
centra. Sprint – na parkovištích města Rakovník podle přiloženoho plánku

Dětský koutek:

Po dobu závodu v centru

WC:

KT - TOI TOI oba dny v centru, SPRINT uvnitř sokolovny

Mytí:

Není zajištěno, pouze pro ubytované v sokolovně Rakovník.

Občerstvení:
Po oba dny voda se šťávou v cíli, stánek s kuřaty v centru závodu, sortiment zde:
https://www.krasnecesko.cz/lokality/28072-tomas-kubat-gril-u-tomase-rakovnik-restaurace.html
První pomoc:

V centru závodu

Přihlášky při prezentaci: Do kat. HDR, DH10L, DH10, P3 - bez zvýšeného startovného, všechny
kategorie (vyjma P3 a HDR) pouze na volná místa ve startovní listině. Ostatní kategorie za
dvojnásobné startovné. Změna kategorie je považována za dohlášku. Změna v rámci
kategorie a oddílu 20,- Kč
Ubytování:

Bližší info pro ubytované v sokolovně Rakovník 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
daných oblastí

Časový limit: SO KT - 90 min, SO SPRINT - 60 min, NE KT - 90 min
Cíl:

Mapy nebudou vybírány, dodržujte FAIR – PLAY
Uzávěrka cíle SO KT – 13:30, SO SPRINT – 17:00, NE KT – 14:30

Upozornění: Závod SPRINTU se běží za plného provozu bez omezení dopravy, dbejte zvýšené
opatrnosti, obzvlášť připřebíhání Vladislavovy ulice, zde bude pro děti do DH12 povinný
přeběh po přechodu za dozoru pořadatele.
Při nedělním závodě je zákaz vstupu na železniční trať. Překonává se výhradně
povinným úsekem tunelem pod tratí.
Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí, tyto pokyny nebudou v klubových
obálkách, ale jen na informační tabuli, děkujeme za pochopení.
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:

Složení Jury bude vyvěšeno na informační tabuli v centru závodů

Výsledky:

Předběžné v centru, oficiální na stránkách ORISU

Vyhlášení výsledků: Pouze pro kategorie HDR, DH 10L, DH10-14 . SO v cetnru SPRINTU v areálu
sokolovny, v NE v centru KT na Červeném mlýně hned po závodě, vítěz obdrží drobnou
cenu.
Funkcionáři závodu: ředitel
hlavní rozhodčí
stavitelé tratí

Pavel Otta
Milan Bílý R2
Petr Bílý R2, Jiří Vištejn R3, Tereza Šlajchrtová

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.
V Rakovníku dne 18. března 2018
Za OK Rakovník: Milan Bílý

Za Originální Vivalín team Kadaň: Josef Janda

Sponzoři závodu: Město Rakovník, Procter&Gamble-Rakona, LČR, s. p., Mountfield, a.s., ČPZP,
všem děkujeme.

