POKYNY
3. KOLO VÝCHODOČESKÉHO POHÁRU
VEŘEJNÝ ZÁVOD V ORIENTAČNÍM BĚHU
ZÁVOD CELOSTÁTNÍHO RANKINGU (koeficient 1.0)
Datum konání:

Sobota 14. dubna 2018

Centrum závodu:

obec Podhorní Újezd a Vojice, koupaliště, GPS (50.3879153N, 15.5137153E)

Pořádající subjekt:

SPORTCENTRUM Jičín, z.s. (SJC)

Prezentace:

V centru závodu 8:30 – 9:30 hod

Dodatečné přihlášky:

Na prezentaci v den konání závodu, dle možností pořadatele a za dvojnásobný
vklad (kategorie HDR a P za základní vklad). Zapůjčení SI čipu 40,- Kč, při ztrátě
bude vymáháno 800 Kč.

Trať:

Krátká, limit 90 min.

Příjezd a parkování:

Po silnici I/35, zabočit do obce Podhorní Újezd. Auta budou parkovat na
zpevněných komunikacích v obci. Dodržujte jednosměrný provoz (viz. plánek) a
pokyny pořadatelů. Autobusy na zpevněné ploše u silnice I/35. Dbejte pokynů
pořadatelů. Bude vybíráno parkovné 20,- Kč/auto, autobusy zdarma. Viz plánek.

Platby:

Na prezentaci hotově, ale lépe převodem na účet 2100548718/2010, VS: 11XXXX,
kde XXXX je číslo klubu. Platby kontrolujeme naposledy v pátek. Pokud platbu
zadáváte koncem týdne, přivezte si prosím potvrzení.

Start:

00 = 10:00, intervalový, cesta na start (a z cíle) bude vyznačena modro-bílými
fáborky
Kategorie HDR, P a T startují libovolně, do času 100.

Vzdálenosti:

parkování – centrum:
parkování BUS – centrum:
centrum – start:
cíl – centrum:

Mapa:

Chlum - Maxinec, 1:10 000, e = 5m, ISOM2000, stav srpen 2017, autor: Tomáš
Hanzl, bude vodovzdorně upravena (pretex).

400 až 1200m
800m
2300m/150m převýšení, cesta vede přes cíl
1200m

Na severním svahu jsou po zimě nové vývraty, tyto nejsou v mapě zobrazeny.
Dále se tamtéž nachází cca 3 malé oblasti s vyšší koncentrací vývratů a polomů,
ale stále překonatelné, tyto jsou v mapě vyznačeny symbolem 710 (nebezpečná
oblast).
Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte fair play!

Terén:

Smíšený les, mírné i prudké svahy, terénní detaily (starý lom), les jen někde s
podrostem, místy souvislé plochy pasek a hustníků, celkem hustá síť cest.

Zakázaný prostor:

Veškerý les cestou na start.

Systém ražení:

SportIdent, každý čip smí být v závodě použit pouze jednou, krabičky nebudou
zapnuty v SI Air režimu. Povinné vymazání a kontrola vymazání čipu v
předstartovním prostoru. Ve třetím koridoru bude umístěna krabička vypínající SI
Air. Na cílové čáře závodník razí cílovou jednotku. Kategorie HDR, P a T startují na
startovní krabičku. V případě poruchy SI jednotky použije závodník mechanické
ražení kleštěmi do mapy, na tuto skutečnost je závodník povinen upozornit ihned
po doběhnutí pořadatele v cíli.

Startovní listiny:

Budou zveřejněny na stránce závodu v ORISu a v centru na informačních tabulích.

Popisy kontrol:

V centru závodu, formou samoobsluhy na informačních tabulích.

Vyhlášení výsledků:

Co nejdříve po skončení závodu v centru závodu. Dle ustanovení společného
rozpisu oblasti.

První pomoc:

Drobná poranění v centru závodu, větší úrazy nemocnice v Jičíně.

WC:

Pouze v centru závodu, v budově + mobilní.

Mytí:

V centru závodu, sprchy v budově (teplá voda systémem kdo dřív přijde) a lavory se
studenou vodou.

Občerstvení:

V cíli voda/šťáva
V centru bufet SJC (buchty, čaj, káva) + další sortiment v režii místní TJ.

Odpadky:

Prosíme, třiďte odpad! Žluté popelnice/pytle – plasty, černé/modré – ostatní
směsný odpad.

Školka:

V centu závodu bude k dispozici školka, kde můžete na nezbytně nutnou dobu
odložit své ratolesti.

Protesty:

K rukám hlavního rozhodčího, písemně a doložené vkladem 200,- Kč, v den závodu
na shromaždišti, po jeho skončení na adresu: sjc#post.cz.

Jury:

Kolář Viktor (SHK7300), Polák Vlastimil (VRL7702), Vávra Radek (HOR6301).

Funkcionáři:

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:

Pravidla:

Soutěží se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Východočeské oblasti.
Mapa je zpracována v mapovém klíči ISOM2000. Popisy kontrol dle normy platné
v roce 2017.

Ostatní:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, za nezletilé zodpovídají jejich
zákonní zástupci.

Tomáš Hanzl, R3
Ondřej Kazda, R3
Tomáš Hanzl, R3

Některé kategorie razí některé kontroly vícekrát (2x).
Jsou místa, kde je hodně kontrol blízko sebe, sledujte kódy (což samozřejmě všichni
děláte i bez upozornění).
Na mapě je starý lom, hrana bude označena páskou, dětské tratě jsou stavěny
s ohledem na tuto skutečnost.
Ač je mi to už skoro trapné opět bych chtěl všechny požádat o slušnost a
dodržování pořádku (neodhazovat cestou z cíle kelímky, na WC a do umývárny
v budově nechodit v botách s hřeby a tak…).

Přejeme Všem závodníkům krásný sportovní zážitek.
Děkujeme firmě Lesy ČR, s.p. za umožnění pořádání závodu

Příjezd a organizace parkování. Dbejte pokynů pořadatelů!

