MŠENO 2019 - POKYNY

závodů TempO a klasická trať Českého poháru v trail-o 2019 a Českého rankingu trail-o (kategorie E)
a veřejného závodu (kategorie A)
Datum a místo konání: 2. listopadu 2019, Mšeno
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů, sekce trail-o

Pořádající subjekt: Sportovní klub Los Mělník, z.s.
Disciplína:

TempO, Klasická trať

Centrum:

Mšeno, Restaurace U POKLIČEK, Romanovská 115, GPS 50.4417764N, 14.6351892E

Kategorie:

TempO E-Open, E-Junior, A-Open, A-Junior
Klasická trať - E-Open, E-Para, E-Junior, A-Open, A-Para, A-Junior.
Účast v kategoriích Junior je omezena věkovou hranicí 20 let. Účast v kategoriích Para je
vyhrazena pro držitele ekvivalentu IOF Paralympic Eligibility.

Mapa:

TempO - Tisk z foot-O mapy Mšeno a mapy Hlovec, 1 : 3 000 (změna proti rozpisu), ekv.
2 m, ISSOM, stav 2017, mapoval David Komín a Tomáš Leštínský, revize Jiří Kalousek,
říjen 2019. Budou k dispozici svázané a volné mapy (bez možnosti odpovědi ukazovat).
Klasická trať - Hlovec 1 : 4 000, ekv. 2 m, ISSOM, stav 2017, mapoval Tomáš Leštínský,
revize Miroslav Šimek, srpen 2019. Mapa nebude vodovzdorně upravena, formát se vejde
do A4.

Trať:

TempO - 6 stanovišť po 5 úlohách, penalizace 30 s za chybnou odpověď, časový limit na
stanovišti 150 s (upozornění 20 s před koncem limitu), předpokládáme, že závodníci budou
odpovědi říkat (není možnost odpovědi na mapě ukazovat). Rozhodčí na stanovištích
nebudou tyto (konstantní) informace sdělovat, pouze poskytnou svázané nebo volné mapy
a ukáží lampiony. Délka tratě 1 400 m, převýšení 20 m, shodné úlohy pro všechny
kategorie. Cestou na start mezi rybníčky v Jezerní ulici bude postavené ukázkové
stanoviště s 5 úlohami. Cesta na start TempO a trať TempO závodu bude značena
červenobílými fáborky (plastovými „mlíky“).
Klasická trať - kategorie E - 25 kontrol, časový limit 90 min, E-Para 95 min, kategorie A 12 kontrol se Zero odpovědmi, časový limit 55 min, A-Para 60 min. Pro všechny kategorie
1 časovka (4 úlohy) před startem, penalizace 60s za chybnou odpověď, délka 500 m,
převýšení 5 m, A-Z kontroly nemají rozhodovací stanoviště.

Terén:

TempO - z poloviny městský terén s ulicemi s asfaltovým nebo dlážděným povrchem,
z poloviny otevřené údolí s rozptýlenou vegetací a skalními srázy a se zpevněnou cestou.
Prosíme chodící závodníky, aby pomohli vozíčkářům zdolat nerovný povrch a převýšení
mezi stanovišti.

Klasická trať - zpevněná cesta zalesněným údolím potoka s podrostem, s větším
množstvím skalních srázů, kamenů a terénních detailů. Doprovod pro vozíčkáře na trati
není nutný.
Zero tolerance: Pro oba závody 2 m nebo jiný objekt, směrová odchylka 135°.
Ražení:

Klasická trať - vlastními kleštěmi do průkazek. Pořadatelé budou mít omezené množství
kleští pro případné zapůjčení.

Systém měření: TempO a TC pro klasickou trať- ANT. Na stanovištích bude jeden rozhodčí.
Závodní prostor: Okolí Městských lázní a údolí Košáteckého potoka (Hlovec). Do závodního prostoru je
vstup možný jen v rámci průchodu tratě při vlastním závodě.
Prezentace: V centru závodu od 10:00 do 11:00 hod.
Start:

TempO - intervalový, dle startovní listiny, která bude zveřejněna den předem v Orisu a
vyvěšena v den závodu v centru, 00 = 11:00 hod.
Klasická trať - intervalový do 14:00 hod, bez startovní listiny. Závodníci startují v pořadí,
jak dojdou z cíle závodu TempO.

Parkování:

V okolí centra na místních komunikacích, doporučujeme u rybníčků v Jezerní ulici.
Parkujte prosím ohleduplně a dodržujte dopravní předpisy.

Vzdálenosti: parkoviště – centrum: do 100 m
centrum – start TempO: 660 m
centrum – cíl TempO: 500 m
centrum – start (časovka pro klasickou trať): 800 m
cíl TempO – start (časovka pro klasickou trať): 300 m
centrum – cíl klasické trati: 1 300 m
WC:

Bezbariérové WC v centru.

Občerstvení: Občerstvení je možné si zakoupit v centru.
Výsledky:

Předběžné výsledky po ukončení závodu na pořadatelském notebooku, oficiální výsledky
budou vyvěšeny v Orisu. Pro vyhlášení vítězů budou sečteny výsledky TempO a výsledky
klasiky přepočtené na čas s penalizací 60s za chybu:
celkovy_vysledek = Tempo + TC_klasika + chyby_klasika * 60

Vyhlášení proběhne v centru po skončení shromáždění sekce trail-o, vyhlášeni budou první
3 v kategoriích E-Open, E-Para a A-Junior.
Pořadatelé: ředitel: Miroslav Šimek
TempO -

stavitel tratí: Jiří Kalousek
hlavní rozhodčí, oponent: Miroslav Šimek

Klasická trať - stavitel tratí: Miroslav Šimek
hlavní rozhodčí, oponent: Markéta Šimková.
Jury:

Bude zveřejněna před závodem.

Protesty:

Námitky ústně hlavnímu rozhodčímu či staviteli. Protesty písemně s vkladem 200 Kč

hlavnímu rozhodčímu. Řešení úloh TempO i klasiky budou vydány až po odstartování
posledního závodníka na trať klasiky. Protesty na oba závody bude možné podávat až
po skončení klasiky.
Písemné protesty proti výsledkům zasílejte na adresu Sportovní klub Los Mělník, z.s.,
Rybáře 748/8, 276 01 Mělník.
Informace:

http://losmelnik.cz, e-mail: losmelnik@gmail.com

Pravidla:

Závod proběhne podle platných Pravidel Trail Orienteeringu (trail-o) ČSOS.

Děkujeme za podporu a pomoc s pořádáním městu Mšeno, Restauraci U POKLIČEK, Pivovaru Lobeč a
také městu Mělník za dlouhodobou podporu činnosti Sportovního klubu Los Mělník, z.s.

