4. závod Ligy Vysočiny v orientačním běhu
na krátké trati

Pokyny k závodu
Datum:

Sobota 21.dubna 2018.

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: Sportovní klub OK Jihlava, z. s. (SJI)
Centrum závodů: Smrčná nad Sázavou – základna DDM Jihlava.
GPS 49°39'27.864"N 15°21'23.508"E
Prezentace: Sobota 21. dubna 2018 od 8:30 do 9:15 !!! hodin v centru závodů.
Dodatečné přihlášky v den závodu do kategorií HDR a P za základní vklad.
Do ostatních kategorií pouze dle možností pořadatele a za dvojnásobný vklad.
Příjezd:

Ze směru od HB po silnici 150 přes a Světlou nad Sázavou do obce Leštinka, zde
odbočit doleva – je třeba ale nejprve popojet směrem k autobusové točně a tam
teprve otočit vozidlo (dbejte pokynů pořadatelů, bude značeno).
Ze směru od Ledče nad Sázavou po silnici 150 do obce Leštinka, zde odbočit
doprava (bude značeno).
Ze směru od Humpolce po silnici 347 (POZOR! – z Humpolce nejprve objízdná
trasa přes Světlici) přes Dolní Město silnicí 34740 do obce Koňkovice – viz
plánek Příjezd – Koňkovice (nebude značeno).

Upozornění: Příjezdové komunikace jsou velmi úzké, buďte proto obezřetní a opatrní.
Vzájemně ohleduplní pak buďte zejména na příjezdu/příchodu z Leštinky! Nechte
si dostatečnou časovou rezervu.
Parkování:

Osobní automobily na louce u centra závodu – parkovné 20 Kč (připravte si,
prosím, drobné). Parkování autobusů zdarma v obci Leštinka na autobusové točně
– viz plánek Parkování – bus. Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů!!!
Pořádající subjekt neodpovídá za vzniklé škody.

Převlékání:

Ve vlastních dopravních prostředcích. Budova v centru slouží pouze pro účely
prezentace a provoz bufetu.

Vzdálenosti: bus – shromaždiště: 1.300 m (viz plánek Parkování – bus)
shromaždiště – start: 300 m, převýšení 20 m (modrobílé fáborky)
start – mapový start: 50 m (červené fáborky)
cíl – shromaždiště: 400 m (neznačeno)
Prostor závodu: Veškerý les v okolí základny kromě značené cesty na start – viz plánek Prostor
závodu. Do tohoto prostoru je po dobu konání závodu zakázán vstup
nezávodícím osobám.

Start 00:

10:00 hod, intervalový, startovní listiny na shromaždišti.
Kategorie P a HDR se mohou dostavit na start kdykoliv (nejdéle však do času 80)
v průběhu startu, startují podle pokynů startéra. Tyto kategorie budou mít vlastní
koridor a start na startovací krabičku.

Cíl:

Dobíhající závodník orazí na cílové čáře cílovou jednotku a odebere se vyčíst co
nejdříve SI čip (v centru). V případě poruchy některé ze SI kontrol nahlásí tuto
skutečnost v cíli a pořadatel mu odebere mapu pro kontrolu ražení v mapě.

Čas. limit:

90 minut.

Systém ražení: SportIdent, při poruše použijte náhradní mechanické ražení. Každý závodník je
povinen na startu provést vynulování a kontrolu SI čipu a je povinen
po absolvování závodu si nechat odečíst údaje ze SI čipu do počítače (a to
i v případě, že nedokončí závod!!!).
Vyčítání čipů v centru závodu. Jeden čip smí být během závodu použit jen jedním
závodníkem.
Mapa:

Stvořidla 2017, stav červenec 2017, měřítko 1:10 000, e = 5 m, rozměr A4,
mapový klíč ISOM 2000, hlavní kartograf M. Kratochvíl.
Vývraty nejsou mapovány!
Mapa není vodovzdorně upravena. Na startu budou k dispozici euroobaly.
Mapy se v cíli nevybírají, dodržujte fair play!!!
Zvláštní mapové značky:
zelené kolečko – výrazný strom
černý křížek – altánek, dřevník aj. umělý objekt.

Tratě HDR, H10N, D10N: Tyto tratě nebudou značeny fáborky, ale realizovány pomocí tzv.
„smajlíků“. Bližší informace k této metodě naleznete zde:
http://www.obvysocina.cz/wordpress/files/dokumenty/HDR.pdf
Terén:

Vysočinský mírně zvlněný, zvýšená hustota komunikací, porostově rozmanitý,
v některých částech velmi dobrá průběžnost střídaná hůře prostupnými hustníky,
na okrajích mapy prudké, částečně kamenité svahy.

Popisy kontrol: Popisy ve formě piktogramů verze 2018 budou k dispozici (samoobslužně)
na shromaždišti.
Předpokládaný čas vítěze: Dle Soutěžního řádu oblasti Vysočina.
Občerstvení: Po doběhu v centru pro všechny závodníky šťáva. V centru dále bufet a prodejní
stánek – pivo, limo, káva a čaj, polévka, párky.
WC a mytí: V centru závodu (zachovávejte čistotu!).
Výsledky:

Předběžné výsledky budou vyvěšovány v prostoru centra závodů.
Konečné výsledky budou zveřejněny v systému ORIS.

Zdravotní zabezpečení: V cíli závodu. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná
lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následnou
lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Funkcionáři:

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:

Eva Dokulilová
Petr Kaňák, R3
Aleš Petráček, R2

Jury:
Protesty:

Dle Soutěžního řádu oblasti Vysočina hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč.

Vyhlášení:

Po skončení závodu, předpokládáme cca ve 13:00 hod., vyhlašují se žákovské
kategorie a odměněni budou všichni účastníci HDR.

Ostatní:

Všichni účastníci závodu, kde za účastníky závodu jsou považovány všechny
osoby přítomné v době konání závodu v prostoru závodu, se účastní závodu
na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené škody.
Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.
Účastníci závodů souhlasí se zveřejněním výsledků závodu (a případně fotografií
pořízených při závodě) na stránce závodu v systému ORIS.

Pořadatelé přejí všem závodníkům příjemné hledání!

