POKYNY PRO ZÁVODNÍKY
Závod Pražské a Středočeské oblasti ČSOS na krátké trati
Závod Manufaktura pražského žebříčku a středočeského žebříčku
Závod celostátního Rankingu (koeficient 1.00)
Veřejný závod pro příchozí
POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN

Středočeský krajský svaz ČSOS

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT

OK Dobříš, z. s.

DATUM

Sobota 22. 9. 2018

ZAŘAZENÍ DO
SOUTĚŽÍ

Závod Manufaktura pražského žebříčku a středočeského žebříčku v kategoriích DH10
až DH18, závod veteránského žebříčku v kategoriích DH35 až DH75

KATEGORIE

Soutěžní: DH10L, DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH21K, DH21L, DH35, DH45,
DH55, DH65, DH75
Tréninkové (s měřením času pomocí SI, start na krabičku): T4 a HDR
Tratě pro veřejnost (bez měření času, s ražením do papírové průkazky): P3
Kategorie SOBSA: N1, N2, (start na krabičku), ZA, ZB, MA, MB (intervalový start)

CENTRUM ZÁVODU

Areál Oplocenka, Nový Knín, ul. Žižkova (GPS 49.7847433N, 14.2954361E)

PŘÍJEZD

Z dálnice D4 exit 18, dále přes Malou Hraštici do Nového Knína. Z náměstí pokračujte
směrem na Libčice a Sedlčany, při výjezdu z obce je na levé straně od silnice areál
Oplocenka.
Dostupné také autobusem z Prahy (nástup Na Knížecí, výstup Nový Knín – náměstí).

PARKOVÁNÍ

Na vyhrazené louce přímo v centru závodu za poplatek 20 Kč/auto. Neparkujte
prosím mimo vyhrazené parkoviště v místních ulicích, městská policie bude hlídat
dodržování pořádku a průjezdnost ulic.

PREZENTACE

V centru závodu od 9 do 10 hod., přihlášky do kategorií P3, T4 a HDR do 11 hod. Do
soutěžních kategorií je možné se dohlásit pouze na volná místa (max. do 10 hod.) a
za zvýšené startovné.

VZDÁLENOSTI

Parkoviště - centrum 0 m
Centrum - start: 1200 m (značeno modrobílými fáborky)
Cíl - centrum: 100 m

MAPA

Bor, 1 : 10 000, E 5 m, stav srpen 2018, autor Petr Uher a Petr Dudík, klíč ISOM 2017.
Rozměr A4, laserový tisk. Mapa je vytištěna na odolném materiálu Tyvec, mapníky
nejsou potřeba.
Zvláštní mapové symboly:
zelené kolečko – výrazný strom
zelený křížek – vývrat
hnědý trojúhelník – plošinka
černý křížek – jiný umělý objekt

TERÉN

Zvlněný terén s mnoha terénními i porostovými detaily, v západní části prostoru

množství remízků a luk. Místy kamenitá podložka. Středně hustá síť cest, místy
zarostlý sezónním podrostem. V sezóně bývá zvýšený výskyt klíšťat, doporučujeme
ochranu repelentem a zakrytí dolních končetin.
POPISY KONTROL

Samoobslužný odběr v centru závodu i vytištěné na mapě (piktogramy). Kategorie P3
a HDR mají slovní popisy na mapě. Zejména delší tratě se hodně kříží, dávejte pozor
na správné pořadí kontrol.

SYSTÉM RAŽENÍ

Elektronický způsob ražení kontrol SportIdent pro soutěžní a tréninkové kategorie.
Kontroly SI nastaveny ve standardním kontaktním režimu. Při poruše elektronického
ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním
ražením v centru označí číslem čipu, jménem závodníka a zkratkou oddílu a odevzdají
rozhodčímu. Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip, a to i
v případě, že závod nedokončil. Vyčítání čipů je v centru závodu v místě prezentace.
Jeden čip smí být při závodě použitý jedenkrát.
Kategorie P3 razí na kontrole kleštičkami do průkazu na mapě. Mapu si nechávají, čas
si měří sami. Po závodě si ho mohou zapsat do mapy a na výsledkovou listinu u
ostatních kategorií v centru závodu.

START

00 = 10:30, intervalový dle startovní listiny (soutěžní kategorie)
Organizace startu (soutěžních kategorií): závodník vstupuje do prvního koridoru 3
min před svým startem, v koridoru je povinen provést vymazání čipu. V dalším
koridoru se provádí kontrola vymazání čipu. Po startu je povinný úsek na mapový
start (začátek orientace) označený v terénu lampionem.
Nesoutěžní kategorie (T4, P3, HDR, N1, N2) mají svůj vlastní startovní koridor a
startují libovolně v době od 10:30 do 12:30 hod., účastníci těchto kategorií přihlášení
v den závodu se na startu prokáží poukazem, který obdrží na prezentaci. Kategorie T4
a HDR startují na SI krabičku, P3 si čas mohou změřit sami na vlastních hodinkách.

CÍL

Závod končí oražením SI jednotky na cílové čáře. Vyčítací jednotka bude umístěna
v pořadatelském stanu v centru závodu – čipy si vyčítejte ihned po doběhnutí do cíle.
Mapy nebudou v cíli po doběhu vybírány, věříme v dodržování fair play
doběhnuvších závodníků.
Účastníci v nesoutěžní kategorii P3 si čas měří sami, mohou si ho v cíli zapsat do své
mapy a také na výsledkovou listinu. Vzorové ražení bude vyvěšeno v centru u
výsledků.

FÁBORKOVANÁ TRAŤ

Kategorie H10L, D10L a HDR mají trať značenou plastovými červenobílými fáborky s
možností zkracování mezi kontrolami. Pozor, kategorie HDR a HD10L se v některých
kontrolách liší, fáborky v lese mají společné.

ČASOVÝ LIMIT

90 minut, uzavření cíle v 15:00 hod.

OBČERSTVENÍ

V cíli voda pro všechny závodníky.
V centru závodu bude po celý den otevřena restaurace Oplocenka se základní
nabídkou jídla i pití. Ve stanu s občerstvením můžete očekávat bohatou nabídku
domácích buchet z produkce oddílových maminek a babiček a také grilovaný
Sedlčanský Hermelín.

PRVNÍ POMOC

V centru závodu.

ŠATNY

Ve vlastních oddílových stanech, pro které je vyhrazeno místo v areálu Oplocenka.

MYTÍ

Voda z hasičské cisterny v centru závodu.

WC

Mobilní v centru závodu.

ŠKOLKA

Po dobu závodu bude k dispozici hlídání dětí (pro starší 2 let). Prosíme, abyste
nechávali děti ve školce jen na dobu nezbytně nutnou.

VÝSLEDKY

Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu. Pro kategorii P zde bude
vyhrazena plocha, kam mohou účastnící psát své časy, které si sami naměřili.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce závodu a v ORISu.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Co nejdříve po závodě (cca v 14:30 hod.) na shromaždišti. V kategoriích (DH10,
DH10L až DH21L) budou vyhlašováni první tři závodníci v celkovém pořadí.
V ostatních soutěžních kategoriích (HD21K a veteránské kat.) budou vyhlášeni pouze
vítězové kategorií. Tréninkové a příchozí se nevyhlašují.
Hlavní cena, putovní dřevěná soška brdského patrona Fabiána, náleží vítězi
kategorie H21L nebo D21L (kategorie, kde byla v 1. termínu přihlášek silnější
konkurence - první tři s aktuálně nejlepším rankingem).
Prémie pro nejlepší mládežnické týmy od Tepfaktoru: Prémie vypsaná pro oddíly
s mládeží (žactvo, dorost), bez ohledu na oblast. Vítězem prémie se stávají 3 týmy s
nejlepšími dětmi v kategoriích HD12 - 18 dle bodování podle daných pravidel (viz
detaily na webu).
Malí závodníci (do 10 let) obdrží po doběhu při vyčítání v registračním stanu drobnou
odměnu.

JURY ZÁVODU

Členové jury: Dominika Plochová (DKP8651, R1), Radim Ondráček (EKP7414, R1),
Ivana Fujáčková (SJC8952, R2)

PROTESTY

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu (M. Bochenková, Sluneční 1247, Mníšek p. B.).

PŘEDPIS

Závodí se dle platných Pravidel OB a Prováděcích předpisů k soutěžím SKS ČSOS.

UPOZORNĚNÍ

Závodníci se účastní akce na vlastní nebezpečí. Chovejte se prosím v lese slušně a
dodržujte pravidla Lesního zákona. Provozování prodejní a propagační činnosti je
možno pouze se souhlasem pořadatele. Účastí na závodě souhlasí každý účastník se
zpracováním svých osobních údajů pro potřeby závodu vč. pořizování a zveřejňování
fotografií pro dokumentaci závodu.

PODĚKOVÁNÍ

Pořadatelé děkují městu Nový Knín za pomoc s organizací závodu a majitelům lesa –
podnikům Lesy ČR, Zemědělská společnost Dobříš a Rytířský řád Křižovníků
s červenou hvězdou za možnost použití závodního prostoru.

FUNKCIONÁŘI
ZÁVODU

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:
Správný směr přejí pořadatelé z OK Dobříš!

Kamil Arnošt
Martina
Bochenková
Pavel Janda

PLÁNEK CENTRA

