Jarní trojúhelník 2018
33. ročník závodů v orientačním běhu

Pokyny
Závody jsou pořádány s finančními příspěvky České unie sportu, města Mariánské Lázně a Karlovarského kraje.
Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.

Pořádající orgán:

Krajské svazy OB Karlovarského a Plzeňského kraje

Pořádající subjekt:

Oddíl OB MLOK Mariánské Lázně

Datum:

27. 4. – 29. 4. 2018

Druh závodu:

Tříetapový závod v pěším orientačním běhu
Závod výkonnostní skupiny B pro žactvo a dorost
3. závod sprintového žebříčku Západočeské oblasti (E1) - přebor oblasti ve
sprintu
7. a 8. závod oblastního žebříčku Západočeské oblasti (E2, E3)
Závody rankingu ČSOS s koef. 1,02 E1, 1,0 E2, E3
Celkové výsledky (za 3 etapy) se započítávají do Českého poháru veteránů 2018
Veřejné závody na liniových tratích (D10L, H10L), s doprovodem rodičů (HDR) a
příchozích (P, T)

Centrum:

E1:
Mariánské Lázně, plochá dráha
E2, E3: Jedlová, areál U Mlýna

Doprava:

Pořadatel nezajišťuje.

Parkování:

E1:
Parkování v případě suchého počasí zdarma na ploché dráze. V případě
deštivého počasí (které reálně hrozí!) se z dráhy stává úděsné bláto! – pořadatelé
vás na vjezdu do areálu odmítnou a budete muset najít parkovací místo na
přilehlých místních komunikacích, na hlídaném parkovišti v Kollárově ulici (20
Kč/h - vzdálenost od centra závodu cca 500 m) nebo parkovat bezplatně u
Dyleně (49°57'29.787"N, 12°42'0.836"E – cca 500 m od centra závodu). Počítejte
s časovou rezervou.

49.9546822N, 12.7033700E
49.9757900N, 12.5964194E

E2+E3: V centru závodu na soukromé louce, po vyčerpání kapacity se bude
parkovat na úzké příjezdové komunikaci ve vlastnictví obce – dbejte pokynů
pořadatelů. Parkovné 50 Kč – poplatek vám umožňuje parkovat v sobotu i neděli.
Kategorie:

D10C, D12B, D14B, D16B, D18B, D20 (E1), D21C, D35C, D45C, D55C, D65C
H10C, H12B, H14B, H16B, H18B, H20 (E1), H21C, H35C, H45C, H55C, H65C,
H70C
D10L, H10L (fáborkované tratě pro děti do 10 let), HDR (fáborkovaná trať pro děti
s doprovodem rodičů), P (trať pro začátečníky, orientačně jednodušší - cca 23 km), T (tréninková, orientačně těžší trať – cca 3-5 km)

Tratě:

E1: Časy vítězů v jednotlivých kategoriích budou o cca 20% delší než směrné
časy dle Soutěžního řádu Západočeské oblasti
E2, E3: Časy vítězů v jednotlivých kategoriích budou odpovídat směrným časům
dle Soutěžního řádu Západočeské oblasti

Parametry tratí:

Zveřejněny na webových stránkách závodu a na shromaždišti.

Startovní listiny:

Zveřejněny na webových stránkách závodu, na shromaždišti a na startu.

Způsob ražení:

Pro všechny kategorie bude užito elektronické ražení systému Sport Ident (SI).
Závodníci bez vlastního SI čipu si mohou čip zapůjčit od pořadatele
za 40 Kč/etapu. Půjčené SI čipy budou předávány až v den, na který je závodník
přihlášen. Závodníci přihlášení pouze na jednotlivé etapy při vyčítání čip vrátí. Za
ztrátu se účtuje 700,- Kč. Závodník, který odstartoval (prošel startem) a
nedokončí etapu, je povinen si vyčíst SI čip i v případě, že neprojde cílem.
V případě nefunkčnosti SI krabiček, je závodník povinen označit průchod
kontrolou mechanickými kleštěmi do vyhrazených políček na mapě.

Popisy kontrol:

Samoobslužný odběr v centru závodu.

Start:

Kategorie T, P a HDR startují s použitím startovací jednotky, čas startu si mohou
zvolit v níže uvedeném rozmezí startovních časů. Ostatní kategorie startují v čase
určeném startovní listinou.
E1 až E3:

Vyhlášení:

Doba průchodu startovním prostorem 3 minuty.

Kategorie P a T se nevyhlašují.
V etapách E1, E2 (diplom + drobná cena):
• HD10L, HD10C až HD14B – první tři
• HD16B až HD65 (70) – pouze vítězové
V etapách E1, E2, E3 (drobná cena):
• HDR, H10L, D10L, H10C, D10C - všichni účastníci
Celkové výsledky (diplom + čelenka „Jarní trojúhelník 2018“):
• první 3 ve všech kategoriích (tj. kromě HDR, P, T)
• navíc: HD10L až HD16B – poháry

Fáborkovaná trať:

Tratě H10L, D10L, HDR jsou označeny červenobílými fáborky. Závodník si může
zkrátit trať – musí však proběhnout všemi kontrolami v určeném pořadí.

Přehledná tabulka:
Druh závodu
Start
Centrum závodu
Datum
Start 00
Start HDR
Start P
Start T
Prezentace
Parkoviště centrum
Centrum - start
Centrum - cíl
Mapa
Měřítko
Interval vrstevnic
Stav
Mapový klíč
Rozměr
Mapovali

E1
sprint
intervalový
Mariánské Lázně,
plochá dráha
pátek 27. 4. 2018
17:00
jen v čase 30 – 65
jen v čase 30 – 65
do času 65
15:00 – 16:00
do 200 m

E2
klasická trať
intervalový
Jedlová, areál U
Mlýna
sobota 28. 4. 2018
11:00
0-20 a 110-závěr
0-závěr
0-závěr
9:00 -10:00
0 až 1000 m

E3
klasická trať
intervalový
Jedlová, areál U
Mlýna
neděle 29. 4. 2018
10:00
0-20 a 110-závěr
0-závěr
0-závěr
8:00 – 9:00
0 až 1000 m

900 m
800 m
Viadukt
1:4000
E=2m
duben 2018
ISSOM 2007
A3
Josef Milota,

500 m
600 m
Kameniště
1:15000
E=5m
duben 2018
ISOM 2000
A4
Josef Milota,
Jan Michalec,
Jan Macura,
Jaroslav Macura,
Luděk Bartoš,
Michal Škroch
středoevropský
les, místy
podmáčený,
kopcovitý, rozdílná
průběžnost
150 minut
16:00
15:45

500 m
600 m
Kameniště
1:15000
E=5m
duben 2018,
ISOM 2000
A4
Josef Milota,
Jan Michalec,
Jan Macura,
Jaroslav Macura,
Luděk Bartoš,
Michal Škroch
středoevropský
les, místy
podmáčený,
kopcovitý, rozdílná
průběžnost
150 minut
15:00
14:45

Terén

městská zástavba,
park, sportovní
hřiště, příměstský
les

Časový limit
Uzavření cíle
Vyhlášení

45 minut
18:50
19:00

První pomoc:

V cíli všech etap je možné ošetřit pouze drobná zranění.

Pití:

E1:
E2, E3:

Doplňující pokyny:

Pokyny ani startovní listiny nebudou při prezentaci vydávány v tištěné podobě.

pořadatel pití nezajišťuje
na shromaždišti

Start: Kategorie T, P a HDR startují s použitím startovací jednotky, čas startu si
mohou zvolit v níže uvedeném rozmezí startovních časů. Ostatní kategorie
startují v čase určeném startovní listinou.
Doba průchodu startovním prostorem 3 minuty.
Fáborkovaná trať: Tratě H10L, D10L, HDR jsou označeny červenobílými fáborky.
Závodník si může zkrátit trať – musí však proběhnout všemi kontrolami v
určeném pořadí.

Na popisech a mapách nejsou označeny podkategorie, ale pouze název
kategorie (např. ne H12B ale H12, D45C ale D45 atd.).
Do restaurací a na toalety v budovách je zákaz vstupu v botách s hřeby.
Před startem a v době závodu všech etap je závodníkům (mimo časový interval
mezi okamžikem svého startu a průchodem cílem) zakázán vstup do prostoru
závodu i ke sběrné kontrole.
Je přísný zákaz volného pobíhání psů v centru závodu i v závodním prostoru
všech etap – psi musí být celou dobu na vodítku.
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny. Zejména v etapě E2 a E3 vám
doporučujeme mapníky.
Mapy se v cíli E2 a E3 neodevzdávají – dodržujte zásady fair-play.
Etapa 1:

V den závodu je zakázán vstup do závodního prostoru od 15:30 – v té době se
začnou roznášet kontroly. Závodní prostor: Území ohraničené ulicemi Palackého
– Hlavní - Máchova - Anglická - přírodní park Prelát - Dobrovského.
Závod ve sprintu se běží netradičně ve velmi odlišných druzích terénu - lázeňský
park, vilová zástavba, sportovní areál, přírodní areál s dětskými hřišti, les včetně
hustníků a bažin, některé kategorie probíhají potokem. Doporučujeme proto zvolit
oblečení a obutí jako do lesa.
Závod probíhá i na méně zatížené místní komunikaci za běžného silničního
provozu. Dbejte však i přesto velké opatrnosti.
Dávejte pozor na odpočívající obyvatele, lázeňské hosty, ostatní sportovce
(fotbalisty, atlety) a hrající si děti.
Je zakázáno překonávání nepřekonatelných překážek a objektů (bude
kontrolováno rozhodčím – rozhodující je, jak je to zaneseno v mapě - hrozí
diskvalifikace - upozorněte na to zejména děti v žákovských kategoriích). Viz
mapový klíč ISSOM 2007. Upozorňujeme hlavně na mapové značky:
521.1 Nepřekonatelná zeď,
524 Nepřekonatelný plot,
528.1 Oblast se zakázaným vstupem (olivově zelená) - nejenom soukromé
pozemky, ale také záhony v parku (je zakázáno i jejich přeskakování), atletická
dráha a fotbalové hřiště.
709 Nepřístupná oblast (fialové plocha!!)
Méně frekventovanou železniční trať, která protíná mapu, je dovoleno překonávat
pouze v jednom místě, které bude hlídáno pořadatelem.
Zvláštní mapové symboly:

Závodníci mohou využít k převlékání krytou dřevěnou tribunu na ploché dráze.
Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm!
Toalety jsou umístěny za prezentací pod tribunou.
Etapa 2,3:

Oddílové stany – stavějte jen v místě, které vám určí ředitel závodu. Mytí
v potoce. Toalety TOI TOI.
V blízkosti cíle E2 a E3 a startu E3 je včelín, zachovávejte opatrnost. Na
mapě E3 v blízkosti startu je v mapě vyznačena nebezpečná oblast –
mapová značka č.710. Správně volené postupy přes tuto oblast nevedou.
U E3 se velký počet tratí kříží (i u dětských a dorosteneckých kategorií),
doporučujeme číst řádně mapu.
Zvláštní mapové symboly:

Ubytování:

Ubytování ve vlastním spacáku v tělocvičně ZŠ Úšovice. Přezouvejte se ve
vstupní chodbě. V tělocvičně nepoužívejte plynové vařiče. V umyvadlech a
sprchách nemyjte boty. PET láhve a krabice před odhozením do pytlů sešlápněte.
Děkujeme za udržování pořádku.

Občerstvení:

Vždy v centru závodu.
E1:
Hospůdka Pod Tribunou (plochá dráha)
E2, E3:
Restaurace U Mlýna
Na tratích E2 a E3 samoobslužné občerstvení (pitná voda) na kontrolách
v souladu s Pravidly OB.

Předpis:

Závodí se dle platných pravidel OB.

Protesty:

Písemně s vkladem 200 Kč u ředitele závodu, v případě neuznání vklad propadá.

Navrhovaná jury:

Petr Bořánek VSP 7000
Jaroslav Jirásek DCH 4701
Jana Sobotová VPM 7250

Informace:

Libor Černý, mobil: 608 162 774; e-mail: li.cerny@tiscali.cz

Pořadatelé:

Ředitel: Libor Černý
Etapa 1: Hlavní rozhodčí – Josef Milota R3,
Etapa 2: Hlavní rozhodčí – Josef Milota R3,
Etapa 3: Hlavní rozhodčí – Josef Milota R3,

V Mariánských Lázních, 24. 04. 2018
Libor Černý, ředitel závodu

Stavitel tratí – Luděk Bartoš R1
Stavitel tratí – Lukáš Pivec
Stavitel tratí – Jan Michalec R1

