POKYNY
6. závod Ligy Vysočiny – mistrovství oblasti na krátké trati

Pořadatelský
subjekt:

Oddíl orientačního běhu Třebíč – TTR

Datum:

Sobota 12. května 2018

Centrum:

Sportovní areál u fotbalového hřiště, ZŠ a MŠ Rudíkov (49.2891878N,
15.9511011E)

Typ závodu:

Mistrovsví oblasti na krátké trati, 6. závod Ligy Vysočiny 2018,
ranking s koeficientem 1,02
Veřejný závod

Druh závodu:
.

Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím
kontrol a intervalovým startem.

Prezentace:

V centru závodu 08:00 - 09:15 hod.

Parkování:

Parkoviště automobily (49.2925733N, 15.9501183E) vzdálenost do centra
500 m značeno fáborky zelené barvy, parkoviště autobusy (49.2873258N,
15.9513822E) vzdálenost do centra 300 m okolo fotbalového hřiště,
značeno fáborky zelené barvy. Dbejte pokynů pořadatelů. Parkovné
nebude vybíráno. Cesta z parkoviště osobních automobilů vede po místní
komunikaci, prosím dbejte zvýšené opatrnosti!!!
Plánky příjezdů na parkoviště na konci pokynů.

Vybavení centra:

Centrum se nachází ve sportovním areálu fotbalového hřiště u Základní a
mateřské školy Rudíkov (49.2891878N, 15.9511011E). V centru bude
prodej základních nápojů a občerstvení odpovídající typu akce.
K dispozici bude WC v budově občerstvení a WC v budově základní
školy (na startu i v cíli WC není). Mytí je možné v budově školy v prvním
patře v umývárně sportovních kabin (společné). V případě příznivého
počasí k dispozici prostor hlediště fotbalového areálu a přilehlé okolí
sportovního areálu. Za nepříznivého počasí bude k dispozici otevřena i
tělocvična základní školy (zákaz vstupu do tělocvičny v obuvi).
K dispozici bude i školka pro malé děti v oploceném areálu sportoviště
s umělým povrchem (zákaz vstupu v obuvi s hřeby!!!). V prostoru celého
centra, startu, cíle a cestou, dbejte prosím o pořádek a svoji bezpečnost,
děkujeme.

Čas vítěze:

Předpokládaný čas vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti
Vysočina.

Tratě:

Všechny kategorie, kromě HD10N, HD10, HD12, D14, D16, D55, D65,
HDR a P, budou během závodu přebíhat 2x silnici III. třídy, na které
nebude regulován provoz. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti !!!!!!!

Čas 00:

10:00, individuální start. Závodníci kategorie HDR a P se mohou dostavit
ke startu kdykoliv do času 80 podle organizace startéra. Ostatní kategorie
dle startovní listiny.

Vzdálenosti:

Parkoviště osobní automobily – centrum 500 m (značení zelené fáborky)
Parkoviště autobusy – centrum 300 m (značení zelené fáborky)
Centrum – start 1.350 m (značení modrobílé fáborky)
Cíl – centrum 2.200 m (značení červené fáborky). Pro účastníky, kteří
např. ukončí kategorii HDR a budou se chtít přemístit zpět na start na
svoji kategorii, je možné si cestu na start zkrátit. Cestou z cíle bude
značena ze silnice odbočka, na začátku obce, za svodidly vpravo –
značeno bílými fáborky. Informační mapka bude vyvěšena v centru
závodu.
Upozornění: cesta na start vede po obecní komunikaci a cesta
z cíle vede po silnici III. třídy a obecní komunikaci. Prosíme, dbejte
zvýšené opatrnosti !!!!!!!!!!!!

Mapa:

KUCHYŇKA 1:10000, E=5 m, stav březen 2018, rozměr mapy 210x297,
mapový klíč ISOM 2000, hlavní kartograf Matěj Klusáček. Vývraty nejsou
mapovány. Mapa není vodovzdorně upravena. Na startu budou k dispozici
euro obaly.
Zvláštní mapové symboly: zelené kolečko – výrazný strom, černý křížek –
jiný objekt.

Povinné úseky:

Povinný úsek na mapový start bude značený červenými fáborky.

Zakázané prostory: Veškeré oplocenky (značka 524 Vysoký plot).
Způsob ražení:

Pro všechny kategorie elektronický systém ražení Sport-ident; jeden SI čip
nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník je povinen ve startovních
koridorech provést vymazání čipu a kontrolu mazání. V případě poruch
jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením
kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je
povinen v cíli předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.
Závodník je povinen vyčíst svůj čip i v případě, že závod nedokončí.
Krabičky SI v závodě budou nastaveny na kontaktní způsob ražení.

Popisy kontrol:

Samoobslužnou formou v centru závodu. Verze IOF 2004.

Odevzdávání map: Mapy se odevzdávají ihned v cíli, budou k dispozici po ukončení závodu
v centru.
Výsledky:

Předběžné výsledky budou v tištěné formě průběžně vyvěšovány
v centru.

Časový limit:

90 minut

Čas uzavření cíle:

13.00 hod.

Terén:

Pestrý, středně kopcovitý vysočinský terén s poměrně hustou sítí cest a
průseků v nadmořské výšce cca 500 - 600 m.n.m. Časté kamenité svahy,
porostové detaily, doporučujeme krytí dolních i horních končetin.
V současné době se v prostoru závodu provádí intenzivní těžba dřeva, tak
může dojít na poslední chvíli k určitým změnám. Vytěžené paseky mohou
být čerstvě osázeny malými stromky, proto Vás prosíme, buďte ohleduplní.

Vyhlášení vítězů:

Vyhlášení začne cca v 13.00 hodin.
Nejprve budou předány ceny v „nemistrovských“ kategoriích: HDR, P,
HD10N a HD21D.
Dále proběhne vyhlášení a předání cen třem nejlepším závodníkům ve
všech zbývajících kategoriích.
V kategoriích D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21C, H10, H12, H14,
H16, H18, H20 a H21C budou vyhlášeny výsledky mistrovství - první tři
závodníci registrovaní v klubech Oblasti Vysočina obdrží medaili
Mistrovství Oblasti Vysočina na krátké trati. Vyhlášení závodníci si
medaili mohou převzít pouze osobně na stupních vítězů.
Pořádající oddíl bude mít pro vítěze připraveny diplomy a věcné ceny.
Na závěr proběhne tombola o tři hodnotné ceny. Budou vylosováni tři
výherci, kteří po vyčtení svého čipu, odevzdají svůj vytištěný výsledkový
lístek do připravené krabice nejpozději do 13 hodin. Pokud nebude při
vylosování výherce přítomen, bude ihned vylosován náhradník.

První pomoc:

V prostoru centra závodu. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. První
pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující
lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Nejbližší nemocnice v Třebíči.

Ředitel závodu:

Radek Cícha

Hlavní rozhodčí:

Lenka Křížová, R3

Stavba tratí:

Roman Věžník, R2

Složení jury:

bude zveřejněno v centru závodu.

Poznámky, zákazy: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se
souhlasem ředitele závodu.
Výše vkladu při protestech 200,- Kč.
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Účastníci závodu souhlasí
s možným uveřejněním pořízené fotodokumentace na veřejných
sportovních stránkách.
Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Oblasti Vysočina.

Všem účastníkům přejeme úspěšný závod a hezky prožitý den.
Pořadatelé děkují všem dotčeným orgánům a organizacím, všem vlastníkům
lesních pozemků za nevšední přístup při organizaci tohoto závodu, panu
starostovi Zdeňku Součkovi a občanům obce Rudíkov, sponzorům Oddílu
orientačního běhu Třebíč a této sportovní akce, děkujeme!!!

Děkujeme těmto sponzorům:

Obec Rudíkov

