Pokyny – ONOS Cup 2020
4. závod Brněnské zimní ligy 2019/2020
Datum:

neděle 12. 1. 2020

Pořadatel:

ONOS Team a SK Žabovřesky Brno

Shromaždiště: Sport. Hala Rosnička – Horákova 3080/7, Brno – Žabovřesky
(49.2065672N, 16.5768392E)
Prezentace:

do 14:30

Startovné:

50 Kč při přihlášení předem přes ORIS do 8.1.2020 – 10:00; 80 Kč při přihlášení
přes ORIS do 9.1.2020 – 16:00 a při dohlášení v den závodu.

Doprava:

Doporučujeme dorazit MHD na zastávku Bráfova nebo Burianovo náměstí, odtud
cca 5 – 10 minut pěšky.

Parkování:

pořadatel nezajišťuje – v okolí velmi omezeně v ulicích

Vzdálenosti: centrum –> start – 1100 m – bude značeno fáborky, cesta vede skrz závodní
prostor, neopouštějte prosím vyznačenou cestu na start
centrum –> cíl – v těsné blízkosti centra závodu, nebude značeno
Mapa:

Rosnička, 1 : 4 000, E = 5 m, stav prosinec 2017 (revize 2019/2020), mapoval
Matěj Píro, rozměr A4. Mapy jsou vodovzdorně upraveny, mapový klíč ISSprOM.

Speciální mapové symboly: zelené kolečko – výrazný strom;
modrý čtvereček – studna;
černý křížek – stůl s lavicemi, prvek dětského hřiště, inf. tabule;
hnědý trojúhelník – plošinka
Popisy kontrol: Pouze k samoobslužnému odběru na shromaždišti (na mapě tištěny nejsou).
Terén:

Wilsonův les – městský svažitý les, v jihozápadní části příkré svahy, středně hustá
síť cest, součástí lesa je bývalá sjezdovka, místy terénní detaily, různá průběžnost.

Prostor závodu: Wilsonův les a jeho přilehlé okolí.
Zákaz:

Je zakázáno překonávat všechny objekty, které jsou v mapě vyznačeny značkami
uvedenými v mapovém klíči ISSprOM 2019 jako zakázané překonávat (viz
příloha). V mapě jsou vyznačeny fialovými šrafy (zn. 709 – Nepřístupná oblast)
oblasti se zakázaným vstupem, jedná se o místa s pokácenými stromy a prostor
atletického stadionu TJ SOKOL Žabovřesky. V terénu nebudou tyto oblasti
vyznačeny páskou. Vstup do těchto oblastí je zakázán, porušení může vést
k diskvalifikaci!

Zn. 709 – nepřístupná oblast
Start:

00 = 14:00, intervalový start, kategorie H, D, ZV interval 1 minuta. Kategorie HDD
může startovat v libovolném startovním čase mezi 00 a 80 (tj. 14:00 - 15:20)
v intervalu 1 minuty. Dbejte pokynů startérů. Závod začíná oražením startovací
krabičky!

Povinné úseky: startovní čára – mapový start
sběrka – cíl

bude upřesněno na startu
150 m

Cíl:

Mapy se v cíli neodevzdávají, spoléháme na vaše fair-play chování.
Cesta z cíle nebude značena fáborky, cíl je v těsné blízkosti centra.
Po dokončení závodu si prosím běžte neprodleně na prezentaci vyčíst svůj čip.

Ražení:

Všechny kategorie běží s elektronickým systémem ražení SPORTident (SI) a
všechny krabičky včetně cílových budou v bezdotykovém BEACON módu (AIR+).
Závodníci jsou povinni si v prostoru startu samostatně vynulovat svůj čip.
Čas začíná běžet oražením startovní krabičky umístěné na startovní čáře.

Vyčítání čipů: Vyčítání čipů bude probíhat v prostoru prezentace, každý závodník (i když
nedokončí závod) je povinen vyčíst údaje ze svého SI čipu.
Vyhlášení výsledků: Vyhlášení výsledků proběhne bezprostředně po skončení závodu.
Vyhlášeni budou první 3 závodníci v každé kategorii (v kategorii ZV vyhlašujeme
zvlášť chlapce a dívky), kteří obdrží hodnotné a chutné ceny.
Pravidla:

Závodí se dle platných pravidel ČSOS.

Převlékání:

V budově Sportovní haly Rosnička, vstup hlavním vchodem.

Parametry tratí:

H: délka: 2,56 km; převýšení 140 m; 17 kontrol
D: délka: 2,14 km; převýšení 125 m; 14 kontrol
ZV: délka: 2,08 km; převýšení 95 m; 14 kontrol
HDD: délka: 1,27 km; převýšení 35 m; 9 kontrol

Doporučené obutí: Doporučujeme krosovou obuv, při náledí je možno použít boty s hřeby.
Prostor pro rozběhání: K rozběhání použijte pouze cestu na start, nevstupujte do prostoru
závodu.
Stavitel tratí: Daniel Hájek
Kontakt: Štěpán Zimmermann, stepazdepa(at)seznam.cz
ISSprOM 2019 – vybrané změny oproti ISSOM 2007
Povoleno překonávat:
- překonatelná zeď

Zakázáno překonávat:
- nepřekonatelná zeď

- překonatelná opěrná zeď
- překonatelný plot (zábradlí)

- nepřekonatelný plot

