Pokyny závodu v orientačním běhu na klasické trati
5. závod Ligy Vysočiny žebříčku - žebříčku oblasti Vysočina (jaro)
Pořádající subjekt: TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Zařazení do soutěží Liga Vysočiny jaro, Liga Vysočiny klubů, Závod celostátního Rankingu, koeficient 1,00
Datum: sobota 28. dubna 2018
Centrum: fotbalové hřiště – obec Lučice, (49.6664772N, 15.4887089E) V případě nepříznivého počasí
doporučujeme na převlékání oddílové stany
Parkování: Vzhledem k tomu, že nám nebylo umožněno parkovat na louce vedle fotbalového hřiště, museli
jsme přijmout alternativní systém parkování v obci Lučice. Mapa parkovacích prostorů je přílohou
těchto pokynů a slouží pro Vaši lepši orientaci při příjezdu do Lučice. Na parkovací místa budete
naváděni parkovacím týmem. Prosíme o dodržování jejich pokynů. Cesta na shromaždiště bude
značena.
Autobus OB Chrast bude parkovat obdobně jako vloni na štěrkové ploše vedle fotbalového hřiště.
Pokud ještě nějaký oddíl přijede autobusem, dejte nám předem vědět, abychom mohli zajistit
parkovací místo. Fencikova(zavináč)hbnet.cz
Kategorie: A. Soutěžní kategorie
D10N, D10, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, D65
H10N, H10, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65
- směrné časy dle oblastního SŘ 2018
Ve všech soutěžních kategoriích (včetně HD10N) platí zákaz doprovodu.
B. Tréninková kategorie T (délka 4 km)
Trať z části využívá i méně jasné vodící linie (vodoteče, úzké pěšiny a průseky, hranice porostů),
nikoli však terénní (vrstevnicové) linie. Trať může na několika místech zahrnovat kratší (do 150 m)
postup přímo přehledným terénem k záchytné linii. Obtížnější postupy mají delší, ale bezpečnou
variantu. Kontroly mohou být obtížnější a dále za linií, ale jsou dobře dohledatelné od jasného
odrazového bodu.
C. Příchozí kategorie kategorie P - HDR
HDR (délka 2,5/1,7 km)- Fáborková trať, která na některých místech umožňuje zkrácení po cestě
nebo jiné jasné vodící linii (s max. 2 rozhodovacími body).
P – (2,6 km) Trať je určeny pro začátečníky a rodinné týmy s menšími dětmi. Trať využívá jasnou
navazující síť cest nebo jiných jasných vodících linií. Kontroly jsou přímo na liniích, nebo na jasných
objektech snadno dohledatelných od linie. Trať umožňuje na několika místech zkrácení obcházející
linie přímo přehledným terénem s bezpečným zachycením zpět na vodící linii.
Mapa: Žižkova studánka, E 5m, formát A4, mapoval Petr Mareček v zimě 2016/2017, nebude vodovzdorně
upravena. Měřítko pro kategorie H21C,H35, D21C je 1:15 000, pro ostatní kategorie 1:10 000. Na
mapě nejsou zachyceny vývraty a nové světlinky
Terén: Typický vysočinský. Hustá síť komunikací, řada kamenů a melioračních rýh. Les je převážně
jehličnatý, porostově velice pestrý. Průchodnost spíše dobrá a střední. V lese je řada polomů.
Platby: Vklady za startovné zaplaťte v hotovosti na prezentaci.
Prezentace: Od 8:45 do 09:30 hod v centru závodu. Změna kategorie je považována za dohlášku. Změna
jména v rámci jedné kategorie a oddílu je zdarma.
Start 00: 10:00 hod, intervalově. Kategorie HDR,P a T4 mohou startovat kdykoliv bez omezení až do
uzavření startu.
Cíl: Mapy se v cíli nevybírají. Prosíme o zachování fair play.
Časový limit: 160 minut pro všechny kategorie
Vzdálenosti:
centrum - prezentace 0 m
centrum - parkoviště 600 až 1200 m
centrum – start S1 cca 900 m ( Kategorie: D10, D10N, D12, D65, H10N, H10, H12, HDR, P)
centrum – start S2 cca 1 900 m (Kategorie: D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, H14, H16,
H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65, T)
centrum - cíl 1000 m
Systém ražení: Elektronický razicí systém SPORTIdent. Po doběhu do cíle je závodník povinen dostavit se do
centra závodu nechat si vyčíst čip – i v případě nedokončení závodu.

Protesty: Protesty se vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti
oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají na adresu hlavního rozhodčího – josef culka
(zavinač)seznam.cz
Výsledky a vyhlášení vítězů: Výsledky budou průběžně vyvěšovány v prostoru shromaždiště. Po ukončení
závodu se bude konat vyhlášení prvních tří DH 10N, DH 10, DH 12, DH 14. První 3 závodníci v
kategorii obdrží diplom a drobné ceny. Před vyhlášením výše uvedených tratí budou všichni
účastníci fáborkových tratí odměněni diplomem. Všichni dětští účastníci budou odměněni již v cíli
sladkou odměnou. Vítězové kategorií D16 H 16 obdrží věcnou cenu ředitelky závodu.
Občerstvení: Pro delší tratě v lese, pro všechny po doběhu na shromaždišti. V centru závodu bude otevřen
bufet se základním občerstvením polévka, klobásy, koláči, kávou.
WC:Na shromaždišti
Mytí:Na shromaždišti
Prodej a propagační činnost: V centru závodů prodej a propagační činnost (kromě propagace konání OB
akcí) pouze se souhlasem ředitele závodů.
Jury: Bude zveřejněno v den závodu na shromaždišti.
Funkcionáři:
Ředitel: Vladislava Fencíková R3
Hlavní rozhodčí: Josef Culka ml. R3
Stavitel: Vladislav Hrstka R3
Předpis: Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu OB Vysočina a Prováděcích pokynů k soutěžím
OB Vysočina v roce 2018.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. V lese je řada polomů. Základní lékařské ošetření bude v centru
závodu.

Mapa parkoviště

