Vícedenní Třemošná 2019
Rozpis
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt:
OK Lokomotiva Plzeň, z.s

Datum:
5.- 7. 7. 2019

Centrum:
Třemošná - louka u sjezdu ze silnice I/27, GPS 49.840097N, 13.393417E

Typ závodů a zařazení do soutěží:
3 etapové denní závody jednotlivců s pevným pořadím kontrol
pátek: E1 - zkrácená trať
sobota dopoledne: E2 - krátká trať
sobota odpoledne: vložený závod - SMIK na zkrácené trati
neděle: E3 - klasická trať s hendikepovým startem
Všechny 3 etapy zařazeny do Rankingu a Rankingu veteránů

Parkování:
Auta na louce v těsné blízkosti shromaždiště za poplatek 50,-Kč na všechny dny.

Místo a čas prezentace:
V centru pátek 12:00 - 13:00, sobota 8:00 - 9:00, neděle 8:00 - 9:00.
Prezentace se provádí najednou za celý oddíl!
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ZF - fáborkovaná trať pro děti/začátečníky (bez doprovodu)
Z1- orientačně jednoduchá trať pro začátečníky s možností doprovodu
Z
2- orientačně jednodušší trať v úrovni DH12/DH14
T5- tréninková trať s nejvyšší obtížností dosažitelnou v daném terénu a délkou cca 5 km
(start u T a Z tratí kdykoli v době startu)

Možnost objednat si Ultimate mapu v jakékoli kategorii pro jakýkoli závod přes doplňkovou
službu v orisu. Mapu bez cest a žluté barvy. A běžet tak svoji kategorii s redukovanou mapou
a standardně být započítán do výsledků.

Přihlášky:
Do 16. 6. 2019 v informačním systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/), výjimečně je možné
zaslat přihlášku e-mailem na: lokoplzen@gmail.com.
Přihlášky po termínu nejdéle do 23. 6. 2019 jsou za zvýšený vklad o 50%.
Lesní správa stanovila limit 400 závodníků.

Vklady:
Do 16. 6. je startovné za uvedené ceny, po tomto termínu je možné se přihlásit do 23. 6. za vklad
zvýšený o 50%.
kategorie
3 dny
1 den
H/D 16-55
390 Kč
130 Kč
H/D 10-14, H/D65-75B
240 Kč
90 Kč
T5
240 Kč
90 Kč
ZF, Z1, Z2
50 Kč
20 Kč
zapůjčení čipu
50 Kč
20 Kč
nocleh v kempu dospělí
180 Kč /osobu/pobyt
nocleh v kempu děti (do DH14) 90 Kč /osobu/pobyt
parkovné
50 Kč /auto/pobyt
Změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu zdarma.
Doplňková služba Ultimate trať není zpoplatněna.

Veškeré platby zasílejte na účet: 189 230 984 / 0300, var. symbol 27XXXX kde XXXX je číslo oddílu
dle adresáře ČSOS; potvrzení o zaplacení vezměte s sebou na prezentaci, pokud nebude údaj o
zaplacení již v ORISu.

Způsob označování závodních průkazů
Závodní a tréninkové tratě:
Elektronické SportIdent (krabičky budou nastaveny do bezkontaktního režimu), v případě poruchy
ražte do políček v mapě, vyčítání čipů v centru závodu. Za ztrátu čipu účtujeme 1.000 Kč.
Tratě pro začátečníky (Z): Možnost SI nebo mechanického ražení - kleštičkami do závodních průkazů,
které obdržíte na prezentaci

Start 00:
E1, pátek: 14:00, intervalový start
E2, sobota: 10:00, intervalový start
E3, neděle: 10:00, handicapový start

Předpokládané časy vítězů:
Předpokládané časy vítězů dle Přílohy č. 2 Soutěžního řádu soutěží sekce OB.
V E1 jsou předpokládané časy vítězů 75% časů pro klasickou trať.

Mapy:
Měřítko 1 : 10 000, e=5 m, formát A4. Mapy jsou vytvořeny podle platného mapového klíče ISOM
2017, stav květen 2018 + revize zásadních změn 2019. Pro všechny kategorie budou vytištěny na
voděodolný materiál. Mapovali Aleš Hejna, Jan Potštejnský, Jiří Vištejn.

Prostor závodu:
Lesní masiv ohraničený obcemi Horní Bříza, Třemošná, Česká Bříza a Hromnice
(
https://mapy.cz/s/2jMkG).

Terén:
Zvlněný, většinou velmi dobře průběžný les s velkým množstvím terénních útvarů, vzniklých ať už
těžbou (lomečky, jámy, kupky) či erozní činností (rýhy, rokle). Místy hustníkové pasáže či podmáčený
terén. Střední hustota komunikací.

Ubytování:
Možnost stanování na shromaždišti za poplatek - viz vklady.

Vzdálenosti mezi základními místy sportovní akce:
ubytování – parkoviště

0 km

parkoviště – centrum
centrum – prezentace
centrum – start
centrum – cíl

do 200 m
0m
0 - 2 000 m
0 - 2 000 m

Funkcionáři:
ředitel: Miroslav Šilhavý
hlavní rozhodčí:
pátek - František Kolovský R1
sobota - Jakub Šilhavý R1
neděle - Jiří Valeš R2
stavitelé tratí:
pátek - Lucie Šilhavá R3
sobota - Matěj Kamenický
neděle - Petr Stehlík

Občerstvení:
V centru budou stánky s občerstvením. Upozornění: provozování prodejní nebo propagační činnosti je
možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

Protesty:
Přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 400,- Kč. Emailová adresa, na kterou je možné zaslat protest proti
startovním listinám i výsledkům:
lokoplzen@gmail.com

Kontakt, kde lze získat informace:
http://lpm.zcu.cz/tridenni-2019, příp. e-mail lokoplzen@gmail.comnebo
https://www.facebook.com/lokomotivaplzen/

Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím
sekce OB v roce 2019.

Ostatní služby:
Hlídání dětí nebude pořadateli zajištěno, rozdílným startům rodičů se budeme snažit vyhovět.

Vložený závod:
SMIK na zkrácené trati (scorelauf s migrujícími kontrolami)
Start: sobota 17:00
Časový limit: 45 minut
Kategorie: muži, ženy
Ražení: SportIdent Air+ (SIAC)
Přihlášky: přes ORIS
Stavitel: Jiří Valeš
Předpis: závodí se podle platných pravidel SMIKu (http://www.safka.eu/smik/prav.htm) s
reflektováním současných hardwarových i softwarových možností (bude upřesněno v pokynech)

Ochrana osobních údajů a fotografování
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v
platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v
informačním systému ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k
informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č.
89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě
závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a
doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně
fotografovi.

