Rozpis závodu
2. závod Středočeské a Pražské oblasti na krátké trati
2. závod jarního žebříčku Středočeské oblasti ČSOS (v kat. DH10 – DH18)
2. závod Manufaktura jarního žebříčku Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH10 – DH18)
Závod veteránského žebříčku Středočeské a Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH35 - DH75)
Závod celostátního Rankingu 2018 koef. 1,00 (v kat. DH21)
Veřejný a náborový závod v orientačním běhu
Datum konání:

neděle 31.3.2019

Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:

Středočeský krajský svaz ČSOS
SKOB Slaný (SLA)

Klasifikace:

závod jednotlivců s intervalovým startem na krátké trati

Místo (centrum):

Kvílice – Základní škola
Parkování na místních komunikacích dle pokynů pořadatele.
Platí zákaz parkování na zelených travnatých plochách a před vjezdy do domů.

Prezentace:

V centru závodu

Kategorie:

A. soutěžní kategorie:
D10 D10F D12 D14 D16 D18 D21L D21K D35 D45 D55 D65 D75
H10 H10F H12 H14 H16 H18 H21L H21K H35 H45 H55 H65 H75

9:30 – 10:30 hod (pro soutěžní kategorie)
9:30 – 11:30 hod (pro kategorie trénink a začátečníci)

Ve všech soutěžních kategoriích (včetně HD10F) platí zákaz doprovodu.
Kategorie HD21 budou rozděleny na základě Rankingu (k 31.12.2018) na podkategorie:
H21L 90 startujících
H21K ostatní (75% délky L)

D21L 90 startujících
D21K ostatní (75% délky L)

Držitelé licence E, R a A (HD18-20), kteří se do podkategorie L nekvalifikují umístěním
v Rankingu, mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet.
V případě nízkého počtu přihlášených mohou být podkategorie K a L sloučeny.
Předpokládané časy vítězů dle platných pravidel OB a soutěžního řádu PSOS.
B. Tréninkové kategorie
Kategorie
délka trati
obtížnost

TF
2 – 2,5 km
fáborky

T
4 – 5 km
H16

V tréninkové kategorii TF je dovoleno „stínování“ (ne aktivní doprovod další osoby pro
případ, že by se závodník dostal do problémů). Mapu si bere pouze závodník, nikoli
doprovod. Délka tratí bude upřesněna v parametrech tratí.

C. Kategorie začátečníci
Kategorie
délka trati
obtížnost

Z1 – HDR
cca 2 km
DH10

Z2
cca 3 km
H12

V kategoriích začátečníci je možné startovat v libovolně velkých skupinách. Na mapě
bude vytištěn mapový klíč, slovní popisy kontrol a závodní průkaz pro oražení kontrol
jehličkovými kleštěmi. Úplným začátečníkům na startu vysvětlíme vše potřebné pro
úspěšné zvládnutí trati.
Z1 - HDR je trať určená pro začátečníky a rodinné týmy s menšími dětmi; trať není
fáborková, v případě potřeby překonání nějakého obtížnějšího terénu může fáborkový
úsek obsahovat, bude uvedeno v pokynech, které začátečníci obdrží na prezentaci.
Vzhledem k velkému počtu dětí na fáborkové trati prosíme všechny rodiče, kteří děti
nestínují, ale aktivně vedou, aby využili tuto trať.
Tabulka obtížností:
Obtížnost

Technická úroveň
Fáborková trať, která na 3-6 místech umožňuje zkrácení po cestě nebo jiné
jasné vodící linii (s max. 2 rozhodovacími body) nebo přímo přehledným
terénem při bezpečném zachycení obcházejícími fáborky.
Trať využívá jasnou navazující síť cest nebo jiných jasných vodících linií (plot,
zeď, výrazná hranice porostů). Kontroly přímo na liniích nebo na jasných
objektech snadno dohledatelných od linie. Trať může na několika místech
umožňovat zkrácení obcházející linie přímo přehledným terénem s
bezpečným zachycením zpět na vodící linii.
Trať z části využívá i méně jasné vodící linie (vodoteče, úzké pěšiny a
průseky, hranice porostů), nikoli však terénní (vrstevnicové) linie. Trať může
na několika místech zahrnovat kratší (do 150 m) postup přímo přehledným
terénem k záchytné linii. Obtížnější postupy musí mít delší, ale bezpečnou
variantu. Kontroly mohou být obtížnější a dále za linií, ale na pozitivních
tvarech a musí být dobře dohledatelné od jasného odrazového bodu. Trať
by měla odměňovat promyšlené zjednodušení a volbu jasného odrazového
bodu.
Trať využívá méně jasné vodící linie včetně jasných terénních
(vrstevnicových) linií (hřbet, údolí, traverz, spádnice, hrana svahu, úpatí
kopce). Trať může zahrnovat delší (do 300 m) postup na hrubý směr přímo
přehledným terénem nebo kratší (do 150m) méně přehledným terénem k
záchytné linii. Obtížnější postupy by měly mít delší, ale bezpečnou variantu.
Kontroly mohou být náročné, na negativních tvarech, a před linií ale stále v
blízkosti výraznějšího odrazového bodu nebo dohledatelné pomocí
zvětšení/prodloužení jiného tvaru. Trať může obsahovat krátké (do 100 m)
pasáže na detailní čtení mapy. Trať může obsahovat volby postupu mezi
zdánlivě rovnocennými variantami, rozhodovat by ale mělo promyšlené
zjednodušení postupu a volba nejvýhodnějšího odrazového bodu pro
bezpečnou dohledávku kontroly.
Trať nejvyšší obtížnosti od samého počátku se střídáním různých
orientačních technik.

Přihlášky:

Soutěžní a tréninkové kategorie do středy 27.3.2019 do 23:59 hod.
Registrovaní: online na adrese oris.orientacnisporty.cz;
Neregistrovaní: online na adrese oris.orientacnisporty.cz přes odkaz „Jednorázová
přihláška“, kde naleznete nápovědu, jak se na závod přihlásit. Pokud nebude přihláška
uhrazena do data splatnosti, bude zrušena;
Cizinci na: petrsv@email.cz (do předmětu uveďte „přihláška“. Přihlášku zašlete
v povinném formátu ČSOS – tj. uveďte své jméno, registrační číslo, kategorii, kterou
chcete běžet, číslo svého SI čipu nebo požadavek na zapůjčení). Elektronická přihláška
je platná po potvrzení příjmu.
Po termínu přihlášek a u prezentace je přihlášení možné jen na místa vakantů a na
tréninkové tratě podle možností pořadatele (s výjimkou DH10F, TF).
Kategorie začátečníci – přihlášky pouze na místě na zvláštní prezentaci pro
začátečníky, kdykoliv až do 11:30 hodin. Kategorie začátečníci nejsou tedy zadány v
elektronickém přihláškovém systému ORIS!

Vklady:

kategorie
DH10F
DH10, DH12, DH14, DH65, DH75
Ostatní, T
Z1-HDR, Z2, TF

do 27.3.2019

po 27.3.2019/na místě

80 Kč
80 Kč
120 Kč
100 Kč

80 Kč
120 Kč
200 Kč
100 Kč

Úhrada: v termínu přihlášek na účet pořadatele č. 2200300154/2010 vedený
u FIO banky Kladno, jako VS uveďte čtyřmístné číslo klubu dle adresáře ČSOS.
Vezměte si prosím doklad o zaplacení.
Vklad u registrovaných závodníků do 500 Kč je možno uhradit v hotovosti na
prezentaci.
Dohlášky po termínu pouze dle možností pořadatele za zvýšený vklad. Změna kategorie
se považuje za dohlášku za zvýšený vklad.
Systém ražení:

Sportident – ražení kontaktní, možnost zapůjčení SI čipu za 40 Kč (požadavek na
zapůjčení uveďte v přihlášce). Vratná záloha pro neregistrované závodníky 700 Kč.

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum: 0 – 1000 m
centrum – start:
do 1800 m
cíl – centrum:
do 1800 m

Školka:

bude v centru závodů

Občerstvení:

v centru závodů, zajišťuje Restaurace U jezírka

Mapa:

Kejkol 2019 - Horka, měřítko 1:10000, E= 2 m, stav: únor 2019, kartograf: Zdeněk Švec,
formát A4, mapový klíč: ISOM 2017, mapy nebudou vodovzdorně upravené

Terén:

mírně zvlněný, s pískovcovými skalkami, hustá síť cest

Start 00:

11:00 – POZOR ze soboty na neděli dochází ke změně času!!!
soutěžní kategorie – intervalově dle startovní listiny
tréninkové kategorie – v samostatném koridoru v libovolném čase přes startovací SI
jednotku (případné časové omezení bude uvedeno v pokynech)
kategorie začátečníci – v samostatném koridoru v libovolném čase (případné časové
omezení bude uvedeno v pokynech) – na startu obdrží mapu oproti dokladu o úhradě
z prezentace, závodníkům v této kategorii se čas neměří, nebudou uvedeni ve
výsledcích
Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu PSOS.

Hlavní funkcionáři:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Helena Zemková R3
Ludmila Hrdličková R2
Jan Hanák R2

Protesty:

Písemně doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB
čl. 25.1 osobně, podle čl. 25.2 poštou na adresu: Ludmila Hrdličková, Nosačická 1283,
274 01 Slaný
Protest proti startovní listině před konáním akce dle Pravidel OB čl. 8.2. mailem:
hrdlickova.lu@seznam.cz, poštou: Ludmila Hrdličková, Nosačická 1283, 274 01 Slaný

Ochrana os. údajů:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních
údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků
v informačním systému ORIS

Fotografování:

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 Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do
cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně
fotografovi.

Informace:

ORIS, mail: h.zemkova@seznam.cz

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB a Prováděcích pokynů SSOS a PSOS

Rozpis byl schválen soutěžní komisí SSOS a PSOS dne: 1.3.2019
Zároveň vás zveme na:
➢ sobotní odpolední měřený MTBO trénink v rámci seriálu tréninků Pražské ligy.
Kdo by si chtěl vyzkoušet orientační jízdu na horských kolech (MTBO), má jedinečnou možnost.
Více informací naleznete na stránkách Pražské MTBO ligy.
➢ sobotní Mistrovství oblasti v nočním OB.
Více informací naleznete v ORISu.
Děkujeme Vojenským lesům a statkům ČR, s. p., Lesům České republiky s.p., obci Kvílice a Základní škole
v Kvílicích za vstřícný přístup a svolení uspořádat závody na jejich pozemcích.
Akce je pořádána za finanční podpory:

