POKYNY PRO ÚČASTNÍKY
MISTROVSTVÍ ČR v OB na krátké trati 2020
INOV-8 CUP - žebříček A 2020
veřejný závod
Závod se koná se souhlasem Lesů ČR, LS Rumburk, Národního parku České Švýcarsko / CHKO Labské pískovce
a s finanční podporou Města Nový Bor.

Pořádají orgán:

Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt: OK Jiskra Nový Bor, z.s. (BOR);

web závodu: http://www.ok-bor.cz/mcr2020

Datum:

sobota 3. října 2020

Centrum:

Kunratice u České Kamenice, louka SZ od obce (50.8261078N, 14.3910592E)
příjezd bude značený od obecního úřadu Kunratice, příjezdová cesta je nerovná a pohyb aut po ní je
pomalý – počítejte s tím, že poslední 1km můžete jet cca 5-10 minut a buďte opatrní, abyste
nepoškodili podvozek svého vozu; v centru bude vyhrazen prostor pro oddílové stany

Typ závodu: jednokolový denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem
Předpis:

závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a Prováděcích předpisů
k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2020

Funkcionáři: ředitel závodu
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

Beránek Miroslav R2
Vácha Tomáš R1
Krejčí Jaroslav R1

Parkování:

osobní auta na louce přímo v centru (poplatek 30 Kč/auto), autobusy na konci příjezdové asfaltové
cesty (bez poplatku). POZOR! Vzhledem k úzké příjezdové cestě bude příjezd do centra možný
pouze do 11.30hod a odjezd možný nejdříve od 11.45 hod (do protisměru nebude žádné vozidlo
vpuštěno).

Prezentace:

v sobotu 3.10.2020 od 9:00 do 11:00 v centru

Vzdálenosti: parkoviště aut – centrum
parkoviště bus – centrum
centrum – prezentace
centrum – cíl

0m
1 200m
0m
0m

centrum – karanténa MČR
800m
karanténa – start MČR
100m
centrum – start veřejný závod 300m

Startovní listiny:

klubové obdrží vedoucí klubu u prezentace, po kategoriích zveřejněny na stránkách závodu,
na shromaždišti a na startech

Parametry tratí:

zveřejněny na stránkách závodu a níže, směrné časy dle SŘ sekce OB ČSOS

Kategorie
D16
D18
D20
D21
H16
H18
H20
H21
T

Délka trati
2 600
2 800
3 100
3 900
2 800
3 000
3 300
4 600
2 900

Převýšení
160
165
250
295
180
250
250
330
240

počet kontrol
15
15
15
18
16
14
19
20
13

Startovní čísla:

závodníci MČR (HD16-21) běží se startovními čísly, která si samoobslužně vyzvednou
v karanténě a připnou viditelně na hruď

Popisy kontrol:

pro všechny kategorie na mapách, pro závodníky MČR k odběru ve startovním koridoru
v čase -2´ (k dispozici nůžky, izolepa, zvýrazňovač), pro veřejný závod popisy k dispozici na
shromaždišti

Mapy:

MČR: BOROVINA 1:10 000, E=5 m; rozměr A4, autoři Zdeněk Sokolář, Jiří Vištejn, tisk ofset
Veřejný závod: BOROVINKA 1:10 000, E=5 m; rozměr A5; autor Jiří Vištejn, tisk laser
Pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny, mapový klíč ISOM 2017; stav září 2020;
Zvláštní mapové symboly:
černý křížek - jiný umělý objekt
Vývraty nejsou zmapovány. Mapy se v cíli neodevzdávají.

Terén:

velmi členitý skalnatý terén s množstvím pískovcových skal, kamenů a dalších detailů, s velkým
převýšením, porosty většinou dobře průběžné, středně hustá síť cest.

Systém ražení:

SPORTIDENT; jednotky budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON včetně
cílových jednotek (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m); v cílovém prostoru u
prezentace bude k dispozici jednotka battery test pro kontrolu stavu SIAC.
V případě poruchy jednotek SI na kontrolách, je závodník povinen označit průchod
kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením
je závodník povinen předat ke kontrole v cíli. Poslední ražení na cílové čáře, závodník je
povinen bezprostředně po doběhu vyčíst čip v cílovém prostoru; jeden čip nesmí být
v závodě použit vícekrát, čas je měřen s přesností na celé vteřiny.

Trénink:

cestou na start závodu MČR (cca po 400m) je připraven tréninkový prostor. Tréninkové mapy
budou k odběru na začátku tréninkového prostoru

GPS:

Vybraní závodníci kategorií D21a H21 poběží ve vestách s GPS jednotkami, které jim budou vydány
v karanténě. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na webových stránkách, v centru
závodu a v karanténě. S GPS jednotkou je zakázáno jakkoliv manipulovat, aby nedošlo k jejímu
vypnutí. GPS jednotky budou po doběhu vybírány v cíli.

Karanténa:

pro závodníky MČR (HD16-21); závodníci jsou povinni opustit centrum a dostavit se do karantény
vzdálené 800m nejpozději do 11:45 a svůj příchod tam označit v kontrolní SI jednotce, poté již není
možný návrat do centra; ostatní účastníci závodu s výjimkou trenérů do karantény nemají přístup;
platí zákaz použití mobilních telefonů a jiné komunikační techniky; k dispozici je přístřešek, pitná
voda, WC a možnost odložení oblečení (bude převezeno do centra)

Start:

MČR 00 = 11:30 (intervalový); vzdálenost 900m (karanténa po 800m); modrobílé fáborky
Veřejný závod 00 = 11:30 (intervalový); vzdálenost 300m, modrobílé fáborky (shodné s cestou do
karantény). Vstup do startovního koridoru 3 minuty před vlastním startem.

Zakázané prostory:
lesy kolem centra, karantény a cesty na start jsou závodním prostorem a vstup do nich je zakázaný
(kromě vyznačené cesty na start, tréninkového prostotu a vlastního závodu);
Povinné úseky:

budou vyznačeny koridory, případně fábory

start – začátek orientace
sběrná kontrola – cíl

Upozornění: Některé tratě se kříží – dejte pozor na správné pořadí kontrol. Některé kontroly mohou být blízko
sebe, takže se jejich kolečka protínají.
WC:
Mytí:

chemické WC na shromaždišti a v karanténě před startem MČR
na shromaždišti mycí žlaby a plastová umyvadla

Školka:

v centru je zřízena provizorní školka, ve které je možno umístit děti na dobu nezbytně nutnou

Časový limit: 90 minut
Cíl:

pro závod MČR v centru; pro veřejný závod ve vzdálenosti 50m od centra, účastníci veřejného
závodu vyčítají své čipy na stejném místě jako závodníci MČR; uzavření cíle v 15:30

Výsledky:

průběžné budou vyvěšovány na shromaždišti, průběžné výsledky a mezičasy budou dostupné přes
wifi síť SSID: OK-BOR IP adresa: 172.16.0.1 nebo na internetu na
adrese https://liveresultat.orientering.se/ ; konečné výsledky na stránkách závodu a v ORIS
Adresy pro sledování GPS trackingu D21 https://www.tulospalvelu.fi/gps/20201003D21/
H21 https://www.tulospalvelu.fi/gps/20201003H21/

Jury:

Daniel Wolf (TUR); Jan Procházka (PGP8407); Dominika Plochová (DKP)

Protesty:

písemně doložené vkladem 400,-Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu dle Pravidel OB čl. 25.1;
mailem dle Pravidel OB čl. 25.2 na adresu tomas.vacha@stavmat.cz

První pomoc: závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta na shromaždišti u cíle
Občerstvení: v cíli minerální voda; pitná voda v karanténě u startu MČR; na shromaždišti prodej občerstvení
Vyhlášení:

v 15:00 na shromaždišti, vyhlášeni budou závodníci na prvních 3 místech všech kategorií mimo T

Upozornění: prodejní a propagační činnost v centru je možná jen s předchozím souhlasem ředitele závodu
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Veřejný závod probíhá ze stejného shromaždiště avšak
v jiném (sousedním) prostoru než závod MČR.
Info COVID-19 - prosíme všechny účastníky o dodržování následujících opatření:
Pokud se cítíte nemocní, nachlazení, máte teplotu či jiné příznaky akutní virózy nebo jste byli
nedávno v kontaktu s akutně nemocnými, kteří by mohli mít Covid-19, závodů se neúčastněte!
Na shromaždišti se zdržujte bud ve vlastním vozidle, oddílovém stanu, na vlastní židličce či
karimatce. V případě pohybu po shromaždišti udržujte dostatečný odstup od ostatních účastníků
akce, doporučeno minimálně 2m.
Doporučujeme používat roušky v centru závodu a v karanténě.
Využívejte nádoby s dezinfekcí rozmístěné na shromaždišti a v karanténě a dezinfikujte si ruce.
RO OBA DNY
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ (GDPR):
Přihlášením se na tento závod účastník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn v nezbytně nutné míře zveřejnit
jeho osobní údaje v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a
v informačním systému ORIS. Závodníci běžící s GPS jednotkou berou na vědomí, že bude zaznamenávána trasa
jejich pohybu v průběhu závodu. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videa sloužící k
informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb.,
Občanského zákoníku.
Během závodu mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro
propagaci klubu OB). V případě, že si nepřejete být foceni, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Přejeme Vám úspěšný start, hezké sportovní zážitky a těšíme se na setkání s Vámi
v těchto krásných terénech opět v roce 2021 na 5-denní Bohemii 21.-25.7.2021.
Pořadatelé z OK Jiskra Nový Bor

Partneři závodu:

Mediální partneři:

časopis Svět běhu
časopis Run
Muzeum JV Moravy ve Zlíně

