LUŽEC 2018
POKYNY
závodů TempO a klasická trať Českého poháru v trail-o 2018 a Českého rankingu trail-o (kategorie E)
veřejného závod (kategorie A)

Datum a místo konání: 1. září 2018, Lužec nad Vltavou
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů, sekce trail-o

Pořádající subjekt: Sportovní klub Los Mělník, z.s.
Disciplína:

TempO, Klasická trať

Centrum:

Lužec nad Vltavou, Restaurace Tama, 1. máje 142, GPS 50.3207000N, 14.4000000E

Kategorie:

TempO E-Open, E-Junior, A-Open, A-Junior
Klasická trať - E-Open, E-Para, E-Junior, A-Open, A-Para, A-Junior

Mapa:

Lužec - Vltavská tůň 1 : 4 000, ekv. 0,5 m, ISSOM, stav srpen 2018, mapoval Tomáš
Leštínský, kresleno z laserscanu. Kameny, kupky a prohlubně jsou mapované již od výše
0,4 m. Mapa pro klasickou trať není vodovzdorně upravena, formát A4.

Trať:

TempO - 6 stanovišť po 5 úlohách, penalizace 30s za chybnou odpověď, délka 950,
shodné úlohy pro všechny kategorie
Klasická trať - kategorie E - 22 kontrol, časový limit 94 min.
kategorie A - 10 kontrol bez Zero odpovědí, časový limit 58 min.
pro všechny kategorie 1 časovka (3 úlohy) před startem, penalizace 60s za
chybnou odpověď, délka 930m, A-Z kontroly nemají rozhodovací
stanoviště.

Ražení:

Klasická trať - vlastními kleštěmi do průkazek.

Systém měření: PreOr - pomocí tabletu. Na stanovištích bude jeden rozhodčí.
Zero tolerance: Pro oba závody 3 m nebo jiný objekt, směrová odchylka 135°.
Terén:

Louka s rozptýlenou vegetací s velkým množstvím kupek, plochých kup, hřbítků a
údolíček, kterou prochází hladká asfaltová cyklostezka velmi mírně se svažující (bez
převýšení). Doprovod pro vozíčkáře na trati není nutný.

Závodní prostor: Levý břeh Vltavy od přívozu v Lužci nad Vltavou v délce 2 km směrem k Mělníku do
vzdálenosti 300m od břehu řeky. Do závodního prostoru je vstup možný jen v rámci
průchodu tratě při vlastním závodě. Viz též plánek na konci pokynů.

Pořadatelé: ředitel: Miroslav Šimek
TempO -

stavitel tratí: Tomáš Leštínský
hlavní rozhodčí, oponent: Miroslav Šimek

Klasická trať - stavitel tratí: Miroslav Šimek
hlavní rozhodčí, oponent: Lenka Forstová.
Prezentace: V centru závodu od 10:00 do 11:00 hod.
Start:

Intervalový, dle startovní listiny zveřejněné v Orisu, bude vyvěšena v centru závodu.
TempO 00 = 10:30 hod.
Klasická trať 00 = 15:00 hod.

Parkování:

V okolí centra na místních komunikacích. Parkujte prosím ohleduplně a dodržujte dopravní
předpisy.

Vzdálenosti: parkoviště – centrum: do 50 m
centrum – start TempO: 200 m
centrum – cíl TempO: 1 100 m
centrum – start (časovka pro klasickou trať): 600 m
centrum – cíl klasické trati: 1 500 m
WC:

Bezbariérové WC 600 m od centra, mezi 1. a 2. stanovištěm TempO závodu, nedaleko
startu klasické trati. Při použití tohoto WC před startem TempO závodu je přístup k WC
možný jen po cestě okolo vlakového nádraží - viz plánek na konci pokynů. K cestě na WC
okolo vlakového nádraží je možné použít auto.

Občerstvení: Občerstvení je možné si zakoupit v restauraci Tama. Vzhledem k omezenému provozu
kuchyně je teplé jídlo jen na základě doplňkových služeb objednaných dopředu přes ORIS.
Výsledky:

Předběžné výsledky po ukončení závodu na pořadatelském notebooku, oficiální výsledky
budou vyvěšeny v Orisu. Pro vyhlášení vítězů budou sečteny výsledky TempO a výsledky
klasiky přepočtené na čas s penalizací 90s za chybu:
celkovy_vysledek = Tempo + casovka_klasika

+ chyby_klasika * 90

Vyhlášeni budou první 3 v kategoriích E-Open, E-Para a A-Junior.
Jury:

Bude zveřejněna před závodem.

Protesty:

Námitky ústně hlavnímu rozhodčímu či staviteli. Protesty písemně s vkladem 200 Kč
hlavnímu rozhodčímu. Řešení úloh TempO i klasiky budou vydány až po odstartování
posledního závodníka na trať klasiky. Protesty na oba závody bude možné podávat až po
skončení klasiky.
Písemné protesty proti výsledkům zasílejte na adresu Sportovní klub Los Mělník, z.s.,
Rybáře 748/8, 276 01 Mělník.

Informace:

http://losmelnik.cz, e-mail: losmelnik@gmail.com

Pravidla:

Závod proběhne podle platných Pravidel Trail Orienteeringu (trail-o) ČSOS.

Plánek shromaždiště:

Děkujeme za podporu a pomoc s pořádáním obci Lužec nad Vltavou, restauraci Tama, prodejně Pivo a
zahrada v Mělníce, Podřipskému rodinnému minipivovaru ve Ctiněvsi a také městu Mělník za
dlouhodobou podporu činnosti poru činnosti Sportovního klubu Los Mělník, z.s.
Lužec nad Vltavou

