Pokyny –

Zvolské štafety 12.6.2019

centrum: lesní hřiště v Markovičkách – obec Březová
vzdálenosti:
centrum závodu > prezentace: 0 m
centrum závodu > start: 0 m
centrum závodu > cíl: 0 m
předpokládaný čas vítěze (na úseku štafety): 20 minut
prezence a dohlášky štafet: 16:40 až 17:00 hod. v centru závodu (dohlášení pouze do počtu volných map)
popisy kontrol: pro všechny kategorie k dispozici pouze na mapách
startovní čísla:
závodníci závodu štafet běží se startovním číslem, které jsou povinni nést viditelně na hrudi; startovní čísla budou
k vyzvednutí na prezentaci; startovní čísla budou v cíli odebírána
startovní číslo se skládá z čísla štafety a teček (počet teček označuje úsek: 1 tečka = 1. úsek…)
omezení běžeckého oblečení a obutí: žádné
popis terénu:
rovinatý, mírně zvlněný se svahem na západě. Téměř všude dobře průběžný. Místy různorodé porostové a terénní
útvary. Středně hustá síť komunikací.
nebezpečná místa:
v závodním prostoru se nenacházejí žádná nebezpečná místa, přesto dbejte na svou bezpečnost
mapa:
Zvoles 1 : 7 500, e = 5 m, stav podzim 2011 (částečná revize 2018) ISOM 2000
autor mapy: Ctibor Sysel, revize: Tomáš Hájek
rozměr: A5
způsob tisku: laser
vodovzdorně upravená
zvláštní mapové symboly: žádné
zakázané prostory:
v závodním prostoru se nenacházejí žádné zakázané prostory s výjimkou těch kam je zakázán vstup mapovými
značkami, dále nevstupujte do oplocenek a osázených pasek
závodní prostor:
veškerý les obklopující centrum závodu je závodním prostorem. Na shromaždiště mohou závodníci vstupovat
pouze po cestě od Březové.
povinné úseky:
start > mapový start: značeno koridory a oranžovými fáborky
sběrka > cíl: značeno koridory a oranžovými fáborky
na tratích HD10 a HD12 je jeden povinný úsek, který je vyznačen oranžovými fáborky
občerstvení na trati: není
divácká kontrola:
všichni závodníci probíhají diváckou kontrolou: je na okraji centra závodu, na cestě z Březové na shromaždiště
divácké úseky: příběh a odběh od veřejné kontroly
upozornění:
- v lese se nachází mnoho kontrol, často i blízko u sebe (v rámci pravidel). Kontrolujte pečlivě kódy, popisy a
pořadí kontrol.
- z důvodu blízkosti některých kontrol centra závodu jsou u zamalovaných tratí kontroly, pořadová čísla kontrol a
spojnice kontrol blízko u sebe. Čtěte pozorně zákres a popisy kontrol.
- mapa je z roku 2011, revize z 2018, některé věci se už trošku změnily (hustníky povyrostly, vznikly nové pěšiny,
které nejsou v mapě, některé cesty jsou hůře vidět …). Většina podstatných změn je v mapě zanesena

soupisky:
přes ORIS do 11. 6. 2019 do 20:00 hod.
změny na místě budou možné, nicméně prosíme o minimalizaci těchto změn
ukázka vzorové předávky: ukázka proběhne v 17:00 hod.
start štafet:
00 = 17:10 hod.
hromadný, po vlnách:
17:10 H14,D14
16:15 D10
16:10 DH12
16:25 MIX
závodníci prvních úseků jsou povinni se dostavit na start 4 minuty před svým startovním časem
závodník je povinen si před startem čip vymazat a zkontrolovat
startovní listina: k dispozici v centru závodu
start neodstartovaných úseků: hromadně, čas bude upřesněn během závodu
cíl prvního a druhého úseku - organizace předávky:
závodník přibíhá od sběrné kontroly, orazí cílovou krabičku a následně dotykem předává štafetu závodníkovi na
dalším úseku, odevzdá mapu, vrátí číslo, vyčte čip a opustí prostor vyčítání
závodník odbíhající na další úsek si sám odebírá mapu dle svého startovního čísla a odbíhá povinným úsekem na
mapový start
cíl třetích úseků: je v samostatném koridoru; o pořadí v cíli třetích úseků štafet rozhoduje rozhodčí dle průběhu
cílovou čarou.
cílová krabička je umístěna až za cílovou čárou a závodník je povinen v cíli dodržet doběhové pořadí na cílové čáře
až do okamžiku oražení cílové krabičky, dále odevzdá mapu, vrátí číslo, vyčte čip a opustí prostor vyčítání
závodník je povinen si vyčíst svůj čip i když závod řádně nedokončí
délky tratí:
HD10 – 1580m
HD12 – 1820m
D14 – 2240m
H14 – 2418m
MIX – 2780m
Všechny tři úseky jsou stejně dlouhé
délky tratí z veřejné kontroly do cíle jsou 300 – 450 m dle kategorie
ražení: Sportident (kontaktní režim)
vybírání map v cíli: mapy se v cíli vybírají. Budou rozdávány po odstartování posledních úseků.
předběžné výsledky: k dispozici v centru závodu
šatny a mytí: nebudou k dispozici
WC: nebude zajištěno
čas uzavření cíle: 19:00 hod.
časový limit: 90 minut (pro závod štafet – za celou štafetu)
vyhlášení vítězů: vyhlášení proběhne v centru závodu. Čas bude upřesněn v průběhu závodu.
vyhlášeny budou první tři štafety v kategoriích DH10, DH12, D14, H14 a MIX
doprovod na trati: závodník nesmí být během závodu doprovázen zvířetem (platí pro všechny kategorie)
funkcionáři závodu:
ředitel: Jan Kolář R3
hlavní rozhodčí: Tomáš Hájek, R3
stavitel tratí: Tomáš Hájek, R3
jury: složení jury bude vyvěšeno v centru závodu

