Tělovýchovná jednota TŽ Třinec - orientační běh

MISTROVSTVÍ MSK NA KRÁTKÉ TRATI
14. ročník MEMORIÁLU OTTY GAVENDY

SOBOTA 12. 5. 2018

TŘINEC

POKYNY
Mistrovství Moravskoslezského kraje v OB na krátké trati
7. závod JKŽ MSKS ČSOS s ID 4370 s koeficientem 1,02 a veřejný závod v OB
Závod EUROLIGY
14. ročník Memoriálu Otty Gavendy
Závody se konají pod záštitou města Třinec
Sobota 12. 5. 2018
Technické provedení
Klasifikace závodu

TJ TŽ Třinec, oddíl orientačního běhu
jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným
pořadím kontrol. Rankingový závod s koeficientem 1,02.
Centrum závodu
ZŠ Kaštanova, Třinec
GPS 49.6791N 18.6867E
Prezentace
v centru závodu 9:15 - 10:15 hod.
Možnost převlékání
vlastní stany na vymezeném místě,
v případě nepříznivého počasí v jídelně základní školy
Přísný zákaz vstupu do budovy školy v botech s hřeby a
v zablácených botech!!
Start 00
11,00 hod., intervalový dle startovní listiny.
Kategorie HDR, P, T libovolný start v čase 20 - 80
Start kat. HDR, P, T
je libovolný v čase 20-80, mají zvláštní koridor, startují na
startovací krabičku
Vzdálenosti
parkování - centrum 1200m, zelenobílé fáborky
centrum - start
350m, modrobílé fáborky
centrum - cíl
200m (v dohledu)
Parkování
parkoviště nad nemocnicí Třinec-Sosna
GPS 49.6752694N, 18.6937006E, dle pokynů pořadatelů.
Od parkoviště povedou do centra zelenobílé fáborky, nechoďte
po hlavní cestě!! Přísný zákaz parkování v areálu školy!!
Systém ražení
SportIdent - kontaktní způsob ražení
- v případě poruchy razíte kleštěmi do políček v mapě R1, R2, R3
(v pravém dolním rohu). Mapy s mechanickým ražením
odevzdejte cílovému rozhodčímu a uveďte, která kontrola
nefunguje.
Organizace startu
- v prvním startovacím koridoru si závodník vynuluje SI čip
v nulovací jednotce
- v druhém startovacím koridoru závodník provede kontrolu
vynulování SI čipu v kontrolní jednotce
- ve třetím koridoru si závodník stoupne k mapám a po
odstartování si bere mapu, běží 80 m k mapovému startu označen
lampionem po červených fáborcích (koridorem)
V tomto koridoru je i SIAC OFF krabička!
Kateg. HDR, H10N, D10N liniová trať-v terénu značeno oranžovými fáborky
Kategorie H20, H21
tratě se i několikrát kříží, dbejte na správné pořadí kontrol!
Popisy kontrol
na mapě vpravo případně samoobslužně v centru u výsledků
Cíl
závodník razí na cílové čáře. Mapy se v cíli odevzdávají,
k dispozici budou od 12,15 hod.

Vyčítání SI čipu
Mapa:
Zvláštní mapové značky:

ZAKÁZANÝ PROSTOR:

Terén:

POZOR!!!

Časový limit
Občerstvení
WC, mytí
První pomoc
Vyhlášení výsledků

Vyhodnocení kat. HDR
Memoriál Otty Gavendy
Jury
Protesty

v místě prezentace - každý závodník je povinen si ihned po
příchodu z cíle do centra vyčíst čip!!
JAHODNÁ, 1: 10000, E=5 m, stav duben 2018, ISOM2017,
formát A4, tisk digitální-Nord Service, vodovzdorně upravena,
autor mapy: Bob Háj
černý křížek - tabule naučné stezky, lavička, tábořiště, větší
překážka na cyklistické downhillové pěšině, jiný umělý objekt
(betonová skruž, betonový blok)
černé kolečko - sloup
zelené kolečko - výrazný strom
zelený křížek - vývrat
při závodě je zakázáno běžet po hlavní silnici, v mapě
vyznačeno mapovou značkou 502.003 vedlejší silnice,
navíc je zmiňovaná silnice označena značkou
711.000 nepřístupná trasa (červené křížky)
středoevropský, kopcovitý, místy pozůstatky po těžbě (údolíčka,
srázy, kupy, prohlubně), středně hustá síť komunikací,
porostově velmi pestrý, dost zarostlý (v této době), pod nohami
místy těžší podložka, snížená viditelnost, louky a prostor
bývalého kaliště
- V terénu se nachází několik lomů, velkých srázů, tyto jsou
označeny červenobílou páskou „mlíkem“, dbejte zvýšené
opatrnosti
- Některé kategorie přebíhájí louky s elektrickým ohradníkem,
v mapě vyznačeno značkou 517.0 rozpadlý plot. Místy je
ohradník i v lese u těchto luk
Je domluveno s majitelem, že bude elektrický ohradník
vypnut, přesto dejte pozor, drát je poměrně hrubý, ale
většinou jde vidět.
90 min
v centru závodu šťáva a voda, v místě shromaždiště - bufet
v budově školy. K dispozici jsou i sprchy. Prosím udržujte
čistotu!!
v cíli lékař, základní ošetření
předpokládané vyhlášení cca v 13,30 hod.
- závodníci na 1.-3.místě v kat. DH10C, DH12, DH14, obdrží
pohár, diplom a drobné věcné ceny
- závodníci v ostatních kategoriích na 1.-3. místě obdrží diplom a
drobné věcné ceny
Všichni závodníci kat. HDR budou vyhlášeni jako první při
předávání cen a obdrží malý balíček a účastnický diplom.
vítězové v kategoriích D21 a H21 obdrží pohár
„Memoriálu Otty Gavendy“
Pavel Rychlý (KRN), Josef Juřeník (MOV), Tomáš Sochor
(HAV)
Písemné proti vkladu 100 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné
protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení
závodu na adresu hlavního rozhodčího:
Mária Kovaříková, Palackého 433, 739 61 Třinec.

Ustanovení
Zakázaný prostor
Zakázané překonávání

Doporučení
Upozornění
Různé
Funkcionáři závodu:

závod je pořádán v souladu s pravidly OB, soutěžním řádem a
prováděcími pokyny MSKS ČSOS pro rok 2018
v době závodu veškeré lesní prostory mapy Jahodná s výjimkou
cesty na start
V průběhu závodu je zakázáno překonávat objekty, které jsou
v mapovém klíči zakázané překonávat:
201.0 Neschůdný sráz
301.0 Nepřekonatelné vodní těleso
518.0 Nepřekonatelný plot nebo ohrada
520.0 Privát
521.0 Budova
Doporučujeme krytí končetin a boty s hřeby případně s
krosovou (špuntovou) podrážkou!
Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí!!
Každý závodník se zúčastní závodu na vlastní zodpovědnost
případně zodpovědnost zákonných zástupců.
Provozování jakékoliv prodejní a propagační činnosti je možné
pouze se souhlasem ředitele závodu.
ředitel závodu:
Anna Gavendová
R3
hlavní rozhodčí:
Mária Kovaříková
R3
stavitel tratí:
Martin Kovařík
R2
Martin Kovařík jr.
zpracovatel výsledků: Antonín Walaski

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A SPONZORŮM ZÁVODU
Oddíl orientačního běhu TJ TŽ Třinec děkuje všem partnerům za pomoc při zajišťování
závodů a sponzorům za věnované sponzorské dary.
Město Třinec
Lesy ČR, s. p.
AC Steel a.s., Český Těšín
Steeltec s.r.o.
Energetika Třinec, a.s.
Vesuvius, Česká republika a.s.
Kovopol Industry
Manželé Haltofovi
Salomon-run.cz (p. Ing. Weber)
Děkujeme vlastníkům pozemků za umožnění uspořádání závodu:
Lesy České republiky, s. p.
Energetika Třinec, a.s.
p. Kadlubiec Szymon
p. Ing. Michal Lilerski, Ph.D
p. Pyszko Martin
p. Koždoň Jerzy
Šance Milosti, z.s.

PARAMETRY TRATÍ
7. JKŽ-M MSK-krátká
D10C
D12
D14
D16
D18
D20, D21
D35
D45
D55
D65
H10C
H12
H14
H16
H18
H20, H21
H35
H45
H55
H65
H70
P
T
D10N
H10N
HDR

1,7km
2,2km
2,4km
2,7km
2,7km
3,9km
3,2km
2,6km
2,2km
2,1km
1,7km
2,2km
2,9km
3,0km
3,3km
4,5km
3,8km
3,7km
3,2km
2,3km
2,1km
2,1km
3,0km
2,5km
2,5km
2,5km

Třinec, sobota 12. 5. 2018

65m 7k
90m 7k
95m 11k
145m 10k
135m 12k
175m 15k
155m 12k
120m 9k
125m 9k
90m 10k
65m 7k
110m 8k
115m 9k
160m 10k
155m 11k
205m 18k
180m 13k
180m 12k
180m 14k
95m 11k
70m 9k
95m 7k
130m 10k
(1,6 km) 65m 6k
(1,6 km) 65m 6k
(1,6 km) 65m 5k

