ČESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍCH SPORTŮ – HANÁCKÁ OBLAST/OLOMOUCKÝ KRAJ
sekce orientačního běhu

Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu a sprintových štafet,
veřejný závod
3. závod Hanáckého žebříčku jaro a veřejný závod v orientačním běhu ve sprintu,
rankingový koeficient 1,02.
Závody proběhnou pod záštitou starosty města Konice Ing. Michala Obrusníka

KONICKÝ KOTÁR 2019 - POKYNY
Pořadatelský orgán
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu – Hanácká oblast/ Olomoucký kraj
Datum konání
Neděle - 28. dubna 2019
Centrum závodu
Konice – Základní škola a gymnázium města Konice (šatny), GPS: 49.59380N, 16.88760E
Typ závodu
sprint
Jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol a intervalovým
startem.
sprintové štafety
Jednorázový denní závod čtyřčlenných štafet – pořadí úseků DHHD (1. a 4. úsek musí běžet žena).
Pořadatelský subjekt
Klub orientačního běhu Konice
ředitel
Miroslav Hlava
hlavní rozhodčí
sprint - Jakub Zimmermann R1
sprintové štafety – Miroslav Hlava R1
stavitel tratí
sprint – Miroslav Hlava R1
sprintové štafety – Jakub Zimmermann R1
Parkování
Parkování přednostně na veřejných parkovištích ve městě do 500 metrů od centra – náměstí, ulice
Vrchlického. Parkování v blízkosti školy jen omezeně do zaplnění a dle pokynů pořadatelů.
Prezentace
28. dubna 2019 do10.30 hodin v centru závodu
Mapa
Sprint Konice – centrum, sprintové štafety Konice - bytovky, 1:4 000, ekv. 2,5 m, hlavní kartograf
Jakub Zimmermann. Mapovali a kreslili Miroslav Hlava a Jakub Zimmermann.
Mapa je zpracována dle normy ISSOM 2007 a bude vodovzdorně upravena.
Mapaři použili jednu zvláštní mapovou značku – černý křížek, což je dětská prolézačka, nebo
skupina laviček.

Start 00, vzdálenosti
Sprint - 11.00 hodin
S1 – kategorie P, HDR a HD10N – kdykoliv do startovního času 90
120 m modrobílé fáborky
S2 – ostatní kategorie – intervalový
850 m modrobílé fáborky
Cesta vede po frekventované veřejné komunikaci – dbejte maximální opatrnosti.
Sprintové štafety v centru po vlnách:
DH15-99
15.00 hodin
DH14
15.05 hodin
DH40-99
15.10 hodin
Terén
Městská, mírně kopcovitá zástavba. !!! Platí zákaz použití běžecké obuvi s hřeby!!!
Závod proběhne bez omezení dopravního provozu – dbejte maximální opatrnosti. Buďte prosím i
ohleduplní k lidem, kteří se budou pohybovat ve městě – zvláště po skončení mše v okolí kostela.
Ražení
SI jednotky jsou nastaveny do bezkontaktního režimu BEACON CONTROL.
Na shromaždišti bude umístěna jednotka BATTERY TEST.
Na startu bude umístěna jednotka SIAC TEST.
Harmonogram
10.30 ukončení prezentace
11.00 zahájení startu
13.00 předpokládané uzavření cíle závodu ve sprintu
vyhlášení výsledků závodu ve sprintu
15.00 zahájení startu sprintových štafet
16.00 předpokládané uzavření cíle závodu sprintových štafet
vyhlášení výsledků závodu sprintových štafet
Upozornění
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Trať HD10N a HDR je jednoduchá trať určená pro nejmladší začátečníky. V orientaci jim pomáhají
smajlíci - /.
Tratě D, H10C jsou normální tratě (bez smajlíků) a nebude na ně připuštěn doprovod.
Pro závodníky s doprovodem je určena trať HDR.
Trať P je určena pro začátečníky.
Startovní čísla závodu štafet
Vedoucí klubů obdrží na prezentaci
DH14
61 - 82
DH15-99
1 – 25
DH40-99
31 – 52
Jednotlivé úseky jsou rozlišeny tečkami. První úsek předá své číslo kolegovi ze čtvrtého úseku.
Způsob předávky
Závodník po oražení sběrky odhodí na určeném místě mapu. Běží dál k plotům, na nichž jsou
připevněny mapy dalších úseků. Odebere si mapu následujícího úseku své štafety a tu za cílem
předá dalšímu závodníkovi.
Informace
Miroslav Hlava – mobil: 605 299 453, e-mail: hlava@iresta.cz

Protesty
Elektronicky proti vkladu 400,- Kč hlavním rozhodčím – hlava@iresta.cz, resp. jarazim@seznam.cz.
Jury
V případě podání protestu bude nabídnuto Václavu Královi (SSU), Jiřímu Otrusinovi (JPV) a Robertu
Zdráhalovi (OOL).
Občerstvení
Zajišťuje náš klubový catering – pivo, limo, klobásy a jiné místní speciality.
Dětská školka
Dětská školka nebude zřízena.
GDPR
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.
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 klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle.
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím explicitně fotografovi.
Předpis
Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB
ČSOS.

Pořadatelé děkují starostovi města Ing. Michalu Obrusníkovi a ředitelce Základní školy a gymnázia města
Konice Mgr. Evě Obrusníkové za pomoc v přípravě závodu.

aplikace „LO – Live resultat Orienteering“
zde najdete startovky a výsledky z Konického kotáru

