POKYNY
Novoborský pohár v orientačním běhu 2017
/náhradní termín za zrušený závod 29.10.2017/
2. závod jarního ještědského žebříčku mládeže
2. závod ještědského žebříčku dospělých
Datum a místo konání:
neděNeděle 8. dubna 2018
Doksy, RS Termit, GPS 50.5603N,14.666
Pořádající orgán:

Ještědská oblast sekce OB ČSOS

Pořádající subjekt:

OOB TJ Stadion Nový Bor, z. s.
KOB Kamenický Šenov, z. s.

Druh závodu:

Závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol s rankingovým koeficientem 1,00

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Ještědské oblasti a Prováděcích předpisů
k soutěžím Ještědské oblasti pro rok 2018

Centrum:

Doksy, Bezdězská 260, Rekreační středisko Termit
Příjezd bude značen od odbočky z hlavní silnice č. 38 k parkovišti.
Příchod do centra z parkoviště pouze po zpevněné cestě.
V přímém směru je golfové hřiště, kam je vstup zakázán.

Parkování:

Osobní automobily: Na louce vzdálené cca 500 m od centra závodu dle pokynů pořadatelů
Parkovné 20,- Kč bude vybíráno na místě.
Autobusy: dle pokynů pořadatelů (viz mapa příjezdu)

Vzdálenosti:

Parkoviště – centrum závodu: do 500 m
Centrum závodu – start: 500 m, modrobílé fáborky
Cíl – centrum závodu: 0 m

Prezentace:

V centru závodu od 9.00 – 9.45 hod
Dohlášky pouze dle možností pořadatelů za dvojnásobné startovné.
Oddíly, které mají platby v pořádku, nemusí na prezentaci.
Zapůjčení čipu registrovaným i neregistrovaným závodníkům 40,- Kč.
U neregistrovaných závodníků bude vybírána záloha na čip 700,- Kč, v případě ztráty čipu
nebude záloha vrácena.

Dětská školka:

Pořadatelé zajistí hlídání dětí v průběhu závodu po dobu nezbytně nutnou.

Kategorie:

Soutěžní: H10 až H21K, H21L až H75
D10 až D21K, D21L až D70 (kategorie D75 bude sloučena s D70)
(Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro krátkou trať)
Náborové: HD10L - fáborková trať pro děti bez doprovodu rodičů
HDR - fáborková trať pro děti s doprovodem
F – dětský závod – zdarma v centru závodu
Veřejné: T (tréninková) - trať na úrovni H16, střední obtížnost
P (příchozí) - trať na úrovni D12, lehká obtížnost
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Systém ražení:

Průchod kontrolami se značí systémem SPORTident.
V případě nefunkční SI jednotky na kontrole závodník razí mechanicky do R-políček v mapě.
V takovém případě závodník předá v cíli mapu rozhodčímu, který po provedení kontroly zařadí
závodníka do výsledků závodu.
Vyčítání čipů na shromaždišti, v případě odstoupení ze závodu je povinnost nechat čip také vyčíst.

Startovní listina:

K dispozici na ORISU, dále bude vyvěšena v centru závodu a na startu.

Start:

00 = 10.30 hod.
Intervalový, kategorie HDR, P, T startují v libovolném čase 0 – 120 na startovací krabičku ve
zvláštním koridoru. Na startu je závodník povinen provést vymazání a kontrolu čipu.

Časový limit:

90 minut

Cíl:

V centru závodu.
Mapy nebudou v cíli vybírány. Apelujeme na fair play závodníků.
Závodníci, kteří mají zapůjčený čip od pořadatele, jej po doběhnutí a vyčtení vracejí.

Zakázané prostory:

Okolní lesní prostory vyjma vyznačené cesty start.

Mapa:

Králův stolec
Měřítko 1 : 10 000 pro všechny kategorie
E = 5m, formát A4, autor Tom Novák, aktualizace 2017 provedená autorem mapy
Mapový klíč ISOM 2000, mapa není voděvzdorně upravena, na startu k dispozici mapníky

Zvláštní map. symboly:

Zelené kolečko = výrazný strom
Zelený křížek = vývrat

Popisy kontrol:

Samoobslužný odběr na shromaždišti.

Parametry tratí:

Parametry tratí budou zveřejněny v systému ORIS a vyvěšeny v centru závodu.

Povinné úseky:

Od odběru map do začátku orientace.

Terén:

Dobře průběžný les se sítí cest a průseků, z části skalnaté útvary. Po loňské vichřici místy
popadané stromy a nové vývraty (nejsou zakresleny v mapě)

WC, mytí:

V centru závodu - restaurace Termit (omezená kapacita).
Využijte objekt WC a umýváren vedle restaurace Termit a dále v horní budově rekr. střediska
/bude značeno/

Převlékání:

Na terase restaurace Termit (kapacita restaurace vyhrazena pouze pro konzumaci zakoupeného
občerstvení), případně ve vlastních dopravních prostředcích nebo v oddílových stanech ve
vyhrazeném prostoru

Občerstvení:

V centru závodu šťáva, voda.
V restauraci Termit běžný sortiment.

Výsledky:

Průběžně vyvěšovány v prostoru shromaždiště, konečné výsledky budou umístěny v systému ORIS.
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Vyhlášení výsledků:

V centru závodu po doběhu nejlepších závodníků, cca14 - 14:30, bude upřesněno na místě.
Kategorie HD 10-14, HD10L: první tři závodníci medaile a diplomy
Kategorie HD21L: první tři závodníci medaile a diplomy
Vítězové získají pohár.
Kategorie HDR a F: všichni účastníci získají diplom a sladkou odměnu.
V ostatních soutěžních kategoriích budou vyhodnocení pouze vítězové( medaile a diplom ).

Jury:

Bude stanovena v den závodu.

Protesty:

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu dle Pravidel OB buď osobně či poštou na adresu:
Petra Hanušová, Polevsko 197, 471 16 Polevsko

Zdravotnická služba:

Zdravotnická služba v průběhu závodu bude v centru závodu.

Ubytování:

Závodníci, kteří si objednali ubytování, provedou úhradu za ubytování v hotovosti
přímo v rekreačním zařízení Termit.

Upozornění:

Cesta na start vede částečně po místní komunikaci, dbejte proto zvýšené opatrnosti! V lese jsou
pevné kontroly, které vypadají jednoznačně jinak než závodní kontroly. Všichni závodníci startují
na vlastní nebezpečí! Žádáme závodníky o dodržování pořádku na shromaždišti a v jeho okolí.
Zákaz vstupu na golfové hřiště a zkracování cesty z parkování do centra!

Hlavní funkcionáři:

Ředitel závodu – Jiří Našinec
Hlavní rozhodčí – Petra Hanušová R3
Stavitelé tratí – Jan Hnízdil, Josef Štrojsa

Krásné sportovní zážitky přejí pořadatelé!
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Partneři závodu:
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Parametry tratí

Kategorie

Délka / převýšení

Kategorie

Délka / převýšení

H10L

3,2km / 25m

D10L

3,2km / 25m

H10

2,0km / 25m

D10

2,1km /20m

H12

2,5km / 35m

D12

2,5 km /50m

H14

3,2km / 40m

D14

2,9 km /50m

H16

3,5km / 90m

D16

3,2 km /50m

H18

3,5km / 90m

D18

3,6km / 50m

H20

4,0km / 75m

D20

3,6 km / 50m

H21K

4,5km / 90m

D21K

3,4 km / 115m

H21L

6,0km / 105m

D21L

4,6 km / 105m

H35

4,0km / 75m

D35

3,4km / 115m

H40

4,0km / 90m

D40

3,2 km / 55m

H45

3,5km / 95m

D45

3,2 km / 55m

H50

3,3km / 50m

D50

2,8km / 70m

H55

3,3 km /50m

D55

2,8km / 70m

H60

3,3 km / 75m

D60

2,8 km / 65m

H65

2,7km / 60m

D65

2,2km / 45m

H70

2,8km / 65m

D70

2,2km / 45m

H75

2,8km / 65m

D75

2,2 km / 45m

T

3,1km / 50m

P

2,1km / 25m

HDR

3,2km / 25m
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MAPA PŘÍJEZDU NA PARKOVIŠTĚ

CENTRUM

Příjezd ze směru
Česká Lípa

Příjezd auta

PARKOVIŠTĚ
AUTA
Ě
P - AUTOBUS

Příjezd ze směru Mladá
Boleslav
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Příjezd pouze autobusy

