POKYNY
DATUM

26. září 2020
POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN
Český svaz orientačních sportů
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT
Orientační běh Opava, z. s., Vojanova 31a, 746 01 Opava

Mistrovství ČR v orientačním běhu štafet
TYP ZÁVODU
Štafety
DRUH ZÁVODU
Mistrovství ČR štafet
KATEGORIE
Mistrovské kategorie (tříčlenné klubové štafety): D18, H18, D21, H21.
Detailní výklad práv startu a specifik v jednotlivých kategoriích naleznete v aktuálně platném
Soutěžním řádu sekce OB ČSOS resp. Prováděcích předpisech k soutěžím sekce OB.
PŘEDPIS, PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ
závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a
Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2020.
FUNKCIONÁŘI
ředitel: Jan Peřinka, R3
hlavní rozhodčí: Luděk Valík, R1
stavitelé tratí : Miroslav Hadač, R1
INFORMACE
Oris: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5183
web závodů: mcr2020.obopava.cz
Martin Schuster: mail: schuster.martin@swhitech.cz, tel.: +420739242975
VKLADY
Oddíly, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby pořadatelem v seznamu přihlášených,
žádáme o předložení dokladu o úhradě na prezentaci. Bez zaplaceného vkladu nebude
přihláška akceptována.

PROTESTY
vklad při podání protestu je 400 Kč. Případné protesty je možno doručit v písemné formě do
rukou hlavního rozhodčího, případně zaslat na níže uvedenou adresu:
Ing. Luděk Valík, Šeděnkova 671/20, 746 01 Opava
PREZENTACE
sobota 10.00-12.00, prezentace bude v omezené míře, vklady za startovné v hotovosti
nebudou přijímány. Výdej startovních čísel jednotlivých oddílů bude formou samoobsluhy.
Změny soupisek a čipů pouze elektronicky v IS Oris nejpozději do 25.9.2020 do 21:00 hodin.
Pozdější změny budou akceptovány pouze ve zdůvodněných případech za poplatek 100,/změna.
CENTRUM ZÁVODŮ
Jakubčovice, louka u Honova mlýna, 49.8336817N, 17.9264519E, v centru závodu nebudou
umístěny odpadkové koše, žádáme účastníky MČR, aby si vše co si přinesou, také odnesli.
Prostor pro oddílové stany bude vyznačen.
PARKOVIŠTĚ
Parkoviště pro osobní auta: jižní okraj obce Jakubčovice – směr Skřípov (49.8442047N,
17.9160289E)
Bude vybíráno parkovné 50,- /os. automobil. Připravte si prosím 50,- , ať nemusí být velká
manipulace s penězi.
Autobusy: vyloží závodníky u parkoviště pro osobní auta, poté odjedou do Hradce nad
Moravicí, kde mohou zaparkovat u vlakového nádraží (za prodejnou Hruška): 49.8778067N,
17.8761036E
VZDÁLENOSTI
Parkoviště: jižní okraj obce Jakubčovice – směr Skřípov (49.8442047N, 17.9160289E)
Parkoviště - centrum 1700 m, bude značeno zelenobílými fáborky
Centrum– start 0 m
Centrum – cíl 0 m
STARTOVNÍ ČÍSLA
Budou vydávána formou samoobsluhy.Připevňují se na hruď. Závodníkům bez startovního
čísla nebude umožněno odstartovat. Rozdělení startovních čísel je následující:
H21 1-45
D21 101-133
H18 301-332
D18 351-383
Počet teček na startovním čísle = číslo úseku.
Startovní čísla budou v cíli odebírána.

PARAMETRY TRATI
H21 8,2 km, převýšení 250 m, počet kontrol 30.
D21 6,2 km, převýšení 160 m, počet kontrol 25.
H18 6,8 km, převýšení 220 m, počet kontrol 24.
D18 5,2 km, převýšení 130 m, počet kontrol 18.
GPS
Závodníci vybraných štafet poběží ve vestách s GPS jednotkami. Seznamy vybraných štafet
budou zveřejněny dostatečně dopředu před startem 00 v centru závodu na informační tabuli
a na webu závodu. Vesty a GPS jednotky budou vydávány pořadatelem ve stanu umístěném
poblíž vstupu do předávkového území. Závodníci vybraných štafet se pro GPS jednotky
dostaví alespoň 15 min. před časem svého předpokládaného startu. S GPS jednotkou je
zakázáno jakkoli manipulovat, aby nedošlo k jejímu vypnutí. Vesty s GPS jednotkami budou
odebírány v cílovém prostoru.
START 00
v centru závodu, 00 = 13:00, hromadný, ve vlnách, po kategoriích
0
D18
5
H18
10
D21
15
H21
Čas hromadného startu zbývajících úseků bude ohlášen rozhlasem.
TERÉN
Mírně kopcovitý se spoustou porostových tvarů (náletový porost); nepravidelná síť cest
(většinou nevýrazných)
MAPA
Klokoč 2020, formát 24x32 cm
1 : 10 000, ekvidistance 5 m
Mapový klíč: ISOM 2017-2, stav léto 2020.
Hl. kartograf: Bohumil Háj
Mapy budou vytištěny na odolném materiálu YUPO.
Mapy jsou ze zadní strany označeny příslušnou kategorií, startovním číslem a úsekem.
Mapy se odhazují na určeném místě za sběrnou kontrolou. Výdej map proběhne po
hromadném startu zbývajících úseků.
Zvláštní mapové značky:
černý křížek ….. včelí úl
zelený křížek ….. vývrat
Zákaz vstupu do oplocenek (značka 518 Nepřekonatelný plot)
POPISY KONTROL
Ve formě piktogramů, pouze na mapě.

SYSTÉM RAŽENÍ
Při závodě bude použit elektronický razící systém Sportident (SI) v režimu bezkontaktního
ražení BEACON (umožňující ražení ze vzdálenosti až 0,3 m), vyjma cílové kontroly posledního
úseku, která se razí kontaktně. Lze použít všechny typy čipů (výjma kat. H21, kde musí být
použít čip verze min. 6 !!!). Jeden SI čip nesmí být na sportovní akci použit vícekrát.
Závodníci s vlastním SI čipem uvedou jeho číslo v soupisce. Závodníci, kteří požadovali
zapůjčení čipu v přihlášce, tento obdrží při prezentaci a vrátí jej po doběhu do cíle při
vyčítání. Zapůjčení je za poplatek 50 Kč/den, záloha na zapůjčení je 1000 Kč. V případě
selhání elektronického ražení, razí závodníci mechanicky kleštěmi do R-políček na mapě a
tuto skutečnost jsou povinni oznámit v cíli. Políčka pro mechanické ražení kleštěmi jsou
umístěna v rohu mapy.
Všichni závodníci, kteří odstartovali, se musí dostavit k vyčítání čipů, včetně těch, kteří závod
nedokončí nebo neorazí všechny kontroly.
Přesnost měření času na celé sekundy.
Při vstupu do startovního prostoru bude umístěn stojan s krabičkou SIAC battery test.
PRŮBĚH ZÁVODU
Závodníci prvních úseků budou vpuštěni do startovního prostoru 3 min. před startem své
kategorie. Před vstupem do startovního prostoru si vynulují a zkontrolují své čipy. Nulování a
kontrolu čipu provádí každý závodník sám. Každý závodník je zodpovědný za správné
vynulování a kontrolu svého čipu. Závodníci startují z vymezeného prostoru, kde stojí před
svou mapou. V okamžiku startu si odeberou mapu a běží 250 m povinným úsekem na
mapový start. Po absolvování větší části tratě orazí diváckou kontrolu a proběhnou povinný
úsek. Po proběhu povinným veřejným úsekem je čeká ještě cca 1200-1400 m dlouhá
závěrečná část tratě. Po oražení sběrné kontrolyodhazují na určeném místě mapu a
předávkovým koridorem dobíhají do cíle, kde razí cílovou jednotku a poté dotykem ruky
předávají závod dalšímu úseku. Závodníci na druhém a třetím úseku si před vstupem do
startovního prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip, za což jsou sami zodpovědní. Závodník na
dalším úseku běží do výdejny map, kde si odebere správnou mapu a pokračuje na mapový
start. Za odběr správné mapy je zodpovědný závodník! Poslední úsek, po odhození mapy,
probíhá cílovým koridorem, kde razí kontaktně cílovou jednotku, která je umístěna až několik
metrů za cílovou čarou. Pro celkový výsledek je rozhodující pořadí na cílové čáře. Po
proběhnutí cílovou čarou musí závodníci zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení
SI čipu do cílové jednotky. Všichni závodníci jsou povinni vyčíst si neprodleně po doběhu svůj
čip. Vzorový start prvních úseků a vzorová předávka bude provedena ve 12:40 hodin.
Veřejná a sběrná kontrola NENÍ PŘÍSTUPNÁ !!!
ŘAZENÍ MAP PRO DRUHÉ A TŘETÍ ÚSEKY
Mapy budou vydávány formou samoobsluhy v odběhovém koridoru. Mapy budou řazeny
(pověšeny) dle startovních čísel resp. kategorií a to: H21, D21,H18 a D18 ze směru
přibíhajících závodníků. Za odběr správné mapy je zodpovědný každý závodník sám.
ZAKÁZANÉ PROSTORY
Vyjma doby od vašeho startu do oražení cílové jednotky je celý prostor závodu zakázaným
prostorem. Prostorem závodu jsou veškeré prostory okolo centra závodu s výjimkou cesty
z parkoviště na shromaždiště.

ROZBĚHÁNÍ ROZCVIČENÍ PŘED STARTEM
Závodníci se mohou před startem rozcvičit a rozběhat na tréninkové mapě. Tréninkové mapy
budou v obálkách se startovními čísly. Dodržujte prosím bezpečné odstupy.
POVINNÉ ÚSEKY
Start – začátek orientace, divácký úsek, poslední kontrola – cíl.
Budou označeny koridory.
ČASOVÝ LIMIT
285 minut pro všechny kategorie, uzávěrka cíle 18:00 hodin.
PRVNÍ POMOC
Ošetření drobných poranění ve stanu zdravotníka v blízkosti prezentace. Nejbližší nemocnice
je v Opavě.
WC
Na shromaždišti budou k dispozici toaletní buňky a umyvadla.
MYTÍ
Na shromaždišti, u výtoku z rybníku.
VÝSLEDKY
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu, konečné budou zveřejněny na webu
závodu a v IS ORIS. Bude zajišťován on-line přenos na internetové adrese
liveresultat.orientering.se.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Proběhne po skončení závodu v cca 16:15. Budou vyhlášeny 3 nejlepší štafety v každé
kategorii MČR. Vyhlášení budou odměněni medailemi, diplomy a cenami.Žádáme
vyhlašované závodníky, aby se dostavili na vyhlášení v rouškách, bez podávání rukou.
UPOZORNĚNÍ
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. V lese je ca 10 velkých úlů, které jsou označeny
černým křížkem. Tratě se snaží těmto místům vyhýbat. Přesto v případě přiblížení dbejte
vysoké opatrnosti. Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí
OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů. Žádáme závodníky o přísné dodržení
pořádku na shromaždišti a aktuálních hygienických opatření v ČR.
Sledujte prosím i stránky závodu, zde budou aktualizovaná Covid opatření.
JURY
Jan Petržela PHK9200, Vojtěch Král SSU8841, Zdeňka Kozáková TBM7952.
STRAVOVÁNÍ

Z důvodu aktuálních opatření MZ nebudeme občerstvení zajišťovat. Žádáme všechny, aby se
dostatečně vybavili jídlem a nápoji. Děkujeme.

DĚTSKÁ ŠKOLKA
Nebude.
GDPR
Uvedením na soupisku každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů
v platném formátu Českého svazu orientačních sportů – a to v podobě přihlášky, startovní
listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. V průběhu akce mohou být
pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam sloužící k informování veřejnosti o
proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být pořizovány
fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci pořádajícího
klubu) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas s fotografováním je třeba
zřetelně oznámit fotografovi.
V Opavě, dne 22. 9. 2020
Jan Peřinka a Luděk Valík, hl. rozhodčí

