POKYNY
pro účastníky 4. závodu Ligy Vysočiny – podzim 2018
Pořádající subjekt SK Chrast, oddíl orientačního běhu (CHT)
Centrum

Čachnov, skautský tábor
49.7438000N, 16.0712000E

Datum

pátek, 28. 9. 2018

Druh závodu

jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím
kontrol a intervalovým startem

Prezentace

v centru 8:30 - 9:15 hod.

Parkování

Na travnatých plochách v centru závodu, výhradně dle pokynů
pořadatelů. Bude vybíráno parkovné 20,- Kč.

Šatny

v nevytápěné budově tábora nebo vlastních dopravních prostředcích,
možnost stavby oddílových stanů

WC, mytí

suché WC pouze v centru závodu, k mytí studená voda a lavory

Start

00 = 10:00 hod.
vzdálenost na start 1.300 m (40 m převýšení), značeno modrobílými
fáborky; cesta na start vede kolem cíle

Cíl

vzdálenost z cíle 1.000 m (po modrobílých fáborcích opačným směrem)
V cíli se razí cílová jednotka, vyčítání čipů v centru závodu –
nezapomeňte si pokud možno co nejdříve vyčíst čip.
Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržte zásady fair play.

Popisy kontrol

k dispozici v centru závodu (nejsou vytištěny na mapě)

Způsob ražení

Pro všechny kategorie elektronický systém ražení SportIdent; jeden SI
čip nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník je povinen v prvním
koridoru před startem provést vymazání čipu, ve druhé kontrolu mazání
(celkem před startem 3 koridory).
Kontroly budou nastaveny pro kontaktní způsob ražení (v posledních
koridoru na startu bude umístěna krabička SIAC OFF).
V případě poruchy 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.

Mapa

ČACHNOVSKÝ POTOK 1:10 000, E – 5 m pro všechny kategorie
Stav: září 2018, velikost A4; Mapoval: Petr Mareček
mapový klíč: ISOM 2000
Mapy nejsou vodovzdorně upraveny.
zvláštní mapové značky

Terén

zelené kolečko - výrazný strom
zelený křížek - vývrat
hnědý křížek - plošinka
Mírně svažitý terén evropského rozvodí, z většiny dobře průběžný
s občasnými náletovými hustníky. Hustá síť cest, průseků a meliorací,
těžká běžecká podložka.

Zakázané prostory Soukromé pozemky v okolí centra a les severně od silničky, po které je
vedena cesta na start.

Upozornění

Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí!
Závod se koná na území CHKO Žďárské vrchy, v rámci zachování dobrých
vztahů neznečišťujte okolí centra a prostor konání závodu.

Kategorie HDR, kategorie P
Závodníci startují v libovolném čase, nejdéle však do startu posledního
závodníka ostatních kategorií, na startu razí startovní kontrolu. Při
vstupu do koridoru dbejte pokynů startéra, v případě kumulace většího
počtu závodníků těchto kategorií v jeden čas musíte počítat s
odpovídající čekací dobou.
Trať HDR není sjízdná s kočárky.
Časový limit

150 minut pro všechny kategorie

Čas vítěze

předpokládané časy vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti
Vysočina

Občerstvení

Prodej základního občerstvení odpovídajícího typu akce.
Na delších tratích občerstvení na postupech značené symbolem
kelímku v mapě.

První pomoc

Drobná poranění budou ošetřena zdravotníkem pořadatele v centru
závodu. Pro případy vážnějších poranění jsou nejbližší nemocnice
(pohotovost) v Novém Městě na Moravě a Litomyšli (obě cca 30 km).

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu
Vyhlášení výsledků V centru závodu, předpoklad okolo 13:30 hod. Vyhlášeni budou
první 3 závodníci v žákovských kategoriích, kteří obdrží diplom a drobné
věcné ceny. V kategorii HDR budou vyhlášeni všichni účastníci.
Předpis

závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu oblasti Vysočina

Protesty

hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč

Funkcionáři:

ředitel závodu - Jaroslav Matras
hlavní rozhodčí - Jan Krejsa, R2
stavitel tratí - Josef Vítek, R2

Jury:

navržené složení:
Voborníková Alena (CTB), Kaňák Petr (SJI), Hladílek Jan (PZR)
Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.
Pořadatelé přejí všem závodníkům správný směr a hezký sportovní zážitek!

