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Mistrovství ČR štafet pro rok 2020
Mistrovství ČR ve sprintu pro rok 2020
Mistrovství ČR na klasické trati pro rok 2020
Závod Českého poháru, žebříčku A a žebříčku B ve sprintu
Závod Českého poháru, žebříčku A a žebříčku B na klasické trati
Pořadatel:

Český svaz orientačních sportů

Provedení:

Sportovní klub Studenec, z.s.

Datum:

8.února 2020 10:00 – Mistrovství ČR štafet LOB
8.února 2020 14:00 – Mistrovství ČR ve sprintu LOB
9.února 2020 10:00 – Mistrovství ČR na klasické trati LOB

Centrum:

Rejdice 64 – louka u farmy pana Kouřimského (GPS: 50.7310669N,
15.3722208E)

Prezentace:

Sobota: v centru závodu od 8:00 do 9:00, odevzdání soupisek štafet v centru
závodu do 9:00 nebo na ORIS do 20:00 v pátek 7.února 2020
Neděle: v centru závodu od 8:00 do 9:00

Předpokládané časy:

dle pravidel LOB, článek 13.2.

Terén, sněhové podmínky a
kvalita stop:

Ploché hřbety s horskými loukami a rozptýlenou zástavbou. V severní části
zalesněná plošina mezi nevýraznými vrcholy (nejvyšší Bílá skála 964 m) s velkými
lesními cestami. Nadmořská výška 780 – 964 m.n.m.
Sníh díky oblevě na hodně místech roztál. Během pondělí a úterý před závodem
napadlo cca 15-20 cm sněhu. Vrstva sněhu je ovlivněna tím, jestli zůstal nějaký
podklad, a tím, zda je sníh vyfoukaný (louky) nebo ne. Některá místa mají sněhu
minimum (meze, zídky, kamenné kupy, vyfoukaná místa apod.). Drtivé většině
problematických míst se dá s předvídavostí vyhnout.
Stopy jsou vyjeté v menší vrstvě sněhu, takže nejsou zřetelné jako kdyby bylo 30
cm hlubokého sněhu. Zároveň je v prostoru luk velké množství stop od lyžařů.
Orientujte se i podle jiných objektů než vyjetých stop.

Další upozornění:

Nacházíte se na území Krkonošského národního parku a CHKO Jizerské hory.
Dodržujte návštěvní řád.
Na základě Lesního zákona není dovoleno jezdit na lyžích na lesních pozemcích
mimo cesty.
Prosíme Vás o zvýšenou ohleduplnost v oblasti sjezdových tratí. Ideální postupy
se sjezdovým tratím maximálně vyhýbají.
Důsledně se vyhýbejte značce 520 Oblast se zákazem vstupu (žlutozelené plochy
zahrad v okolí domů). Ideální postupy se těmto místům vyhýbají.

Klasifikace stop:

Plná tenká: upravená malou rolbou se stopovačem – šířka 3 m 59%
Čárkovaná: upravená skútrem, šířka 0,8-1,5 m 41%
Poměr stop: 59:41 (platí pro celý prostor – klasika, štafety a sprint mají
čárkovaných stop více)

Systém ražení:

Sportident. Vyčítání je na prezentaci. Půjčovné čipu stojí 40 Kč na závod. V
případě nevrácení zapůjčeného čipu budeme účtovat 800 Kč.

Parkování:

Parkování na ploše P1 a P2 plaťte prosím v parkovacím automatu na P1 – cena
je 50 Kč na den. Parkoviště patří panu Kouřimskému, který je pro Vás vypluhoval
a udržuje je v provozuschopném stavu. Po naplnění kapacity parkovišť
doporučujeme nouzově parkovat na krajnici podél silnice 290 (na vlastní riziko).

SK Studenec

Pokyny pro závodníky 2/3

Převlékání a úprava lyží:

Ve vlastních dopravních prostředcích a v centru závodu. V centru není elektrická
přípojka.

WC:

Mobilní WC v centru závodu.

První pomoc:

V centru závodu na vyžádání.

Možnost tréninku:

Prostor pro rozjíždění na krátkém okruhu v centru závodu. Upozorňujeme, že
okolí centra je závodním prostorem a závodníkům není dovoleno se po nich
projíždět mimo vlastní závod.

Občerstvení:

Po oba dny po dojezdu do cíle čaj. Bufet s drobným občerstvením v centru
závodu. Restaurace U Pašeráka cca 400 metrů směrem na Příchovice.

Odebírání map:

Mapy budou odebírány v sobotu i v neděli a vydány až po závodě na klasické
trati.

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje v ZŠ a MŠ Studenec na karimatkách (GPS: 50.5528217N,
15.5477069E). Vstup do budovy v pátek si domluvte na tel. 603 734 818.

Vyhlášení vítězů:

štafety a sprint - v sobotu po ukončení závodu (asi v 16 hod.)
klasika - v neděli po skončení závodu (asi v 14:00 hod.)

Výsledky:

Výsledky budou v centru průběžně vyvěšovány. Konečné oficiální výsledky včetně
mezičasů budou zveřejněny na stránce závodu a v ORISu.

Protesty:

Přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 400,- Kč.

Jury závodu:

Přemek Škoda (VLI), Roman Horyna (SZP), Petr Mareček (OSN)

Funkcionáři:

Ředitel závodu: Petr Junek st.
Stavba tratí: Petr Junek ml.
Hlavní rozhodčí: Martin Vik

Informace:

Na webu závodu: http://skstudenec.cz/index.php/category/oos/lob2020/, Petr
Junek ml. tel: 606 224 721, Petr Junek st. 603 734 818.

Předpis:

Závodit se bude podle platných pravidel LOB a soutěžního řádu ČSOS.
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Mistrovství ČR štafet pro rok 2020
Kategorie:

Mistrovství ČR: D18, D21, H18 a H21
Veteraniáda ČR: H105, H135, H165, H180, D105, D135, D165, D180
Ostatní: D14, H14, P

Start:

hromadný start ve vlnách, start 00 = 10:00 hod.
10:00 – H21, D21
10:05 – D18, D105, D135, D165, D180, P
10:10 – H18, H105, H135, H165, H180
10:15 – D14, H14
Hromadný start dosud neodstartovaných závodníků v 11:30 (start z místa
předávky).

Vzdálenost:

Centrum – start = 0 m, centrum – cíl = 0 m

Mapa:

Závršek, měřítko 1: 10 000, ekv. 5 m, rozměr A4, mapa pro LOB, stav únor 2020,
mapoval Petr Junek ml., tisk Reklamy Jilemnice

Parametry tratí:

Budou zveřejněny v centru a na stránce závodu.

Mistrovství ČR ve sprintu pro rok 2020
Kategorie:

Mistrovství ČR: D17, D20, D21, H17, H20 a H21
Veteraniáda ČR: D35B, D45B, D55B, D65B, H35B, H45B, H55B, H65B, H75B
Ostatní: D12, D14A, H12, H14A, P, T
Právo startu: v kategoriích D17, D20, D21, H17 a H20 všichni řádně přihlášení
závodníci v souladu s rozpisem M ČR. V kategorii H21 závodníci se soutěžní
licencí E, A a B nebo MVT, I.VT a II.VT v běhu na lyžích. Ostatní startují v
kategorii H21B. Kategorie H21B je proti předpisu sloučena s kategorií H21.

Start:

intervalový start, start 00 = 14,00 hod.

Vzdálenost:

Centrum – start = 0 m, centrum – cíl = 0 m

Mapa:

Vystrkov, měřítko 1: 7 500, ekv. 5 m, rozměr A4, mapa pro LOB, stav únor 2020,
mapoval Petr Junek ml., tisk Reklamy Jilemnice

Parametry tratí:

Budou zveřejněny v centru a na stránce závodu.

Mistrovství ČR na klasické trati pro rok 2020
Kategorie:

Mistrovství ČR: D17, D20, D21, H17, H20 a H21
Veteraniáda ČR: D35B, D45B, D55B, D65B, H35B, H45B, H55B, H65B, H75B
Ostatní: D12, D14A, H12, H14A, P, T
Právo startu: v kategoriích D17, D20, D21, H17 a H20 všichni řádně přihlášení
závodníci v souladu s rozpisem M ČR. V kategorii H21 závodníci se soutěžní
licencí E, A a B nebo MVT, I.VT a II.VT v běhu na lyžích. Ostatní startují v
kategorii H21B. Kategorie H21B je proti předpisu sloučena s kategorií H21.

Start:

intervalový start, start 00 = 10,00 hod.

Vzdálenost:

Centrum – start = 0 m, centrum – cíl = 0 m

Mapa:

Bílá skála, měřítko 1: 15 000, ekv. 5 m, rozměr A4, mapa pro LOB, stav únor
2020, mapoval Petr Junek ml., tisk Reklamy Jilemnice

Parametry tratí:

Budou zveřejněny v centru a na stránce závodu.
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