POKYNY
4. závod Manufaktura žebříčku Pražské oblasti – jaro
4. závod žebříčku Středočeské oblasti – jaro
4. závod Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti - jaro
Závod celostátního Rankingu
Veřejný závod

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN:

Pražský krajský svaz ČSOS

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT:

VŠTJ Ekonom Praha (EKP)

DATUM:

7. 4. 2019 (neděle)

CENTRUM ZÁVODU

Areál kempu Bisport Týnec nad Sázavou

GPS:

49.8315697N, 14.5950556E

TYP ZÁVODU:

Krátká trať, intervalový start. Rankingový koeficient 1,00.

PREZENTACE:

9:00–10:15 hod (soutěžní kategorie a tréninkové kategorie)
9:00-11:30 hod (tratě pro veřejnost)

PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ:

Parkování na místech dle plánku P1, P2 a P3. Řiďte se
pokyny pořadatelů. Poplatek 50,- Kč/vůz. Autobusy hlaste
dopředu SMS na tel. 604 783 823.
Zákaz parkovat mimo plochy určené pořadatelem.

VZDÁLENOSTI:

centrum – start

1 700 m (modrobílé fáborky)

centrum – cíl

1 200 m (červené fáborky)

centrum – parkoviště 0 – 1 000 m
Start není poblíž cíle a nevede na něj společná cesta.
SYSTÉM RAŽENÍ:

SportIdent, ražení kontaktní. Při poruše elektronického ražení
razí závodníci do mapy kleštěmi do políček „R“. Mapu
s náhradním ražením v cíli označí kategorií, číslem čipu,
jménem závodníka a zkratkou oddílu a odevzdá rozhodčímu.
Závod končí oražením SI jednotky na cílové čáře. Závodník je
povinen bezprostředně po doběhu vyčíst čip v centru závodu,
a to i v případě, že závod nedokončí. Jeden čip nesmí být
použit v závodě vícekrát.
Tratě Z1 a Z2 razí kleštěmi do průkazky vytištěné na mapě.

POPISY KONTROL:

K odběru v centru závodu, na mapách uvedeny nejsou.

PARAMETRY TRATÍ: k dispozici na ORIS
ZÁVODNÍ PROSTOR:

Závodní prostor je ohraničen z východu a severu silnicí č. 107 a v
ostatních částech hranicí lesa a pole nebo louky či rezidenční
zástavbou. Je zakázán vstup do oplocenek zakreslených značkou č.
518 – Nepřekonatelný plot.

MAPA:

Holý vrch, 1:10 000, E = 5 m, mapový klíč ISOM 2017, stav březen
2019.
Hlavní kartograf Radim Ondráček. Rozměr A4, tisk na Pretex
(voduvzdorná úprava).
Zvláštní mapové značky:
zelený křížek – vývrat
černý křížek - cedule
Mapy se v cíli neodevzdávají, prosím dodržujte fair-play.

TERÉN:

Jehličnatý a smíšený průběžný les, strmý svah s erozními rýhami a
skalkami, vrcholová partie s porostovými detaily, malá hustota cest,
nadmořská výška 260 – 380 m.

OMEZNÍ BĚŽECKÉHO
OBLEČENÍ A OBUVI: Bez omezení. S ohledem na zvýšený výskyt klíšťat
doporučujeme použití repelentu a zakrytí dolních končetin.
START:

00 = 11:00 hodin, intervalový
Kategorie TF, T, Z1 a Z2 startují v libovolném startovním čase 00 až
135 (tedy do 13:15).
Závodník vstupuje do koridoru 3 minuty před svým startem,
v koridoru je povinen provést vymazání čipu a kontrolu vymazání
čipu, majitelé bezkontaktních čipů provedou jejich deaktivaci na
krabičce SIAC-OFF umístěné v poslední části koridoru.
Začátek orientace je v terénu označený lampionem; závodníci musí
dodržet povinný úsek ze startu na začátek orientace.
Závodníci kategorií TF a T startují ze samostatného koridoru
oražením startovací krabičky podle pokynů obsluhy startu.
Kategorie Z1 a Z2 startují ze zvláštního koridoru, kde předloží
potvrzení z prezentace, oproti kterému jim bude vydána mapa. V
případě potřeby jim odborní konzultanti pořadatele poskytnou
výklad teorie závodu v orientačním běhu a práce s mapou. Po
odběru mapy pokračují značeným úsekem na mapový start
Na startu bude možné odložení věcí, které budou po skončení
závodu převezeny do centra k prezentaci.
Na startu budou k dispozici TOI, využití jiného prostoru je
přísně zakázáno! Využijte WC v centru!
Dejte pozor při přecházení hlavní silnice cestou na start!

ČASOVÝ LIMIT:
PŘEDPOKLÁDANÉ
ČASY VÍTĚZŮ:
VÝSLEDKY:

90 minut pro všechny kategorie. Uzavření cíle 90 minut po startu
posledního závodníka.
Dle platného Soutěžního řádu Pražské oblasti.
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru. Konečné výsledky
budou v ORISu.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ: V centru závodu předběžně v 15:00 h. Vyhlášeni budou první tři
závodníci kategorií DH10F, DH10-DH16, kteří obdrží diplomy a
věcné ceny. Všichni malí závodníci dostanou také sladkou odměnu
v cíli.
OBČERSTVENÍ:

V cíli voda a šťáva. V centru závodu restaurace V Náklí s nabídkou
teplých jídel a BistroBus – pivo, limo, polévky, steaky, atd. Dále
zajištěn stánkový prodej pořadatelem – kafe, čaj, domácí moučníky,
párky v rohlíku.

ŠKOLKA:

Bude zajištěna v centru závodu. Prosíme o ponechávání dětí jen po
nezbytně nutnou dobu.

ODDÍLOVÉ STANY:

Možnost postavení v centru v místě určeném pořadatelem.

MYTÍ, WC:

Označená WC v kempu, TOI-TOI na startu. Mytí v centru závodu.

PRVNÍ POMOC:

Ošetření drobných poranění v cíli, ostatní v nemocnici v Benešově.

PROTESTY:

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti
oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu:
milapidi123@gmail.com.

JURY:

Složení jury závodu bude vyvěšeno v centru.

PŘEDPIS:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží Pražské
oblasti ČSOS a a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB v roce
2019.

OCHRANA OS.
ÚDAJŮ:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se
zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS
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. V případě, že
nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.

FUNKCIONÁŘI:

Ředitel závodu

Veronika Ondráčková

Hlavní rozhodčí

Milan Pidrman (R3)

Stavitel tratí

Vladislav Kalous (R3)

UPOZORNĚNÍ:

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Je nutno dodržovat lesní
zákon a a zásady ochrany přírody.

Pokyny nebudou v obálkách, jsou k dispozici v ORIS a budou vyvěšeny na shromaždišti.
Děkujeme Lesům České republiky, s.p. za umožnění pořádání závodu, p.Biolkovi
za umístění centra závodu v areálu Bisport a p. Mikolášovi z farmy Krhanice za
poskytnutí louky.

