Pokyny
1. a 2. závod Českého poháru štafet (a České ligy klubů) 2022
Závody Českého poháru štafet se měly původně uskutečnit v prostoru severně od Svratouchu. Správa CHKO
ale nedala souhlas ke konání v tomto prostoru. Závody se tak uskuteční díky vstřícnosti OSN v lese Ochoza
severně od Nového Města na Moravě (i zde mají pořadatelé určitá omezení ze strany CHKO).

Společná ustanovení
Pořadatel:
Parkování:

Prezentace:

Mapy:

Povinné úseky:
Terén:
Upozornění:
Zakázané prostory:
Popisy kontrol:
Systém ražení:

Startovní čísla:

OK Lokomotiva Pardubice
Nové Město na Moravě, parkoviště Vysočina Arény č. 5
(https://mapy.cz/s/jofumuluhu), společné pro dopolední sprint.
Poplatek za organizaci parkování je za oba dny 50 Kč (nedělitelný).
Autobusy poplatek neplatí.
Na prezentaci budou vydávána startovní čísla. Veškeré platby a zadání soupisek
proveďte předem. Potvrzení si můžete stáhnout z IS ORIS.
Na místě budeme provádět změny jen výjimečně (např. zranění), každá změna bude
zpoplatněna 50,- Kč – zadejte vše včas a správně do IS ORIS!
Ochoza 22S a Ochoza 22K, 1:10000, ekvidistance 5m, formát A4, mapoval Petr
Mareček, stav duben 2022, mapový klíč ISOM 2017-2, vodovzdorně upravená
Zvláštní mapové značky:
černý křížek - venkovní posilovna, kříž, jiný umělý objekt
černé kolečko - turistický přístřešek
hnědý trojúhelník - plošina
zelený křížek - vývrat
Závodníci musí absolvovat vyznačené povinné úseky k mapovému startu, veřejný
úsek a do cíle.
Typický vysočinský, porostově rozmanitý, místy vodoteče, s velmi hustou sítí
komunikací.
V prostoru závodů jsou singletracky, v průběhu závodu budou uzavřeny. Buďte
i přes to opatrní!
Veškerý les Ochoza (Nové Město na Moravě, Vlachovice, Rokytno, Maršovice).
Platí přísný zákaz vstupu na čerstvě osázené paseky a do oplocenek.
Pouze na mapě.
SPORTident Air+ (bezkontaktní ražení). Na kontaktní ražení bude nastavena pouze
cílová jednotka pro třetí úseky (tzn. první i druhý úsek razí cíl bezkontaktně!).
V případě doběhu více závodníků posledního úseku najednou razí závodníci cílovou
jednotku postupně dle doběhu a dle pokynů cílového rozhodčího.
Jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát.
Možnost zapůjčení SI čipu (verze 5, kontaktní ražení) za 50,- Kč na závod, při ztrátě
bude účtováno 1000,- Kč. V případě poruchy SI jednotky razte kleštěmi kamkoliv do
mapy a předložte rozhodčímu v cíli. Závodník je na startu povinen vynulovat
a zkontrolovat svůj čip. Zároveň je povinen v cíli čip vyčíst, i když závod nedokončí.
Budou vydávána na prezentaci vždy pro celý klub. Připevňují se na hruď.
Závodníkům bez startovního čísla nebude umožněno odstartovat. Startovní čísla
v sobotu budou v cíli odebírána a v neděli opět vydávána na prezenci.
Seznam startovních čísel dle kategorií:
H21
1-80
D21
101-150
H18
301-370
D18
371-430
H14
431-460
D14
461-490
H12
501-520

Způsob předávky:

GPS:
Časový limit:
WC:
Zdravotní služba:
Občerstvení:
Výsledky:

Vyhlášení vítězů:
Protesty:
Jury:
Školka, ubytování:
Stravování:
Ostatní ustanovení:

D12
531-550
MIX
951-980
Závodníci prvních úseků budou vpuštěni do startovního prostoru 3 minuty 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, ve kterém stojí před svou mapou. V okamžiku
startu si ji berou a běží vyznačeným povinným úsekem na mapový start. Po
absolvování větší části tratě orazí "diváckou" kontrolu (v sobotu veřejná, v neděli
neveřejná, následuje po ní povinný divácký průběh). Poté je čeká ještě závěrečná
část tratě. Po oražení sběrné kontroly odhazují na určeném místě mapu a
příslušným koridorem dobíhají do cíle, kde razí cílovou jednotku a poté dotykem
ruky předávají závod dalšímu úseku. Závodníci na 2. a dalším úseku si před vstupem
do startovního prostoru taktéž vynulují a zkontrolují svůj čip, za což jsou
zodpovědní. Závodník na druhém a třetím úseku běží do výdejny map, kde si sám
odebere správnou mapu a pokračuje po vyznačeném povinném úseku na mapový
start. Za odběr správné mapy je zodpovědný závodník!
Poslední úsek po odhození mapy dobíhá cílovým koridorem a 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. Na
pořadí ražení cílové krabičky bude dohlížet cílový rozhodčí. Všichni závodníci jsou
povinni vyčíst si neprodleně po doběhu svůj čip.
Před startem prvních úseků proběhne vzorová předávka.
Vybrané štafety v kategoriích H21 a D21 poběží s GPS jednotkou, ta bude
k odebrání u prezentace. Seznam štafet bude vyvěšen v centru a v IS ORIS.
180 minut (sobota), 200 minut (neděle)
Mobilní toalety v centru.
V centru základní ošetření, vážnější poranění směřujte do nemocnice Nové Město
na Moravě.
V cíli voda a šťáva.
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru a na:
https://liveresultat.orientering.se/. Konečné oficiální výsledky na www stránkách
závodu a v IS ORIS.
Bezprostředně po skončení závodů. Vyhlášeny budou štafety na 1. – 3. místě všech
kategorií kromě MIX.
Písemně doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel
OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 na lpu@vco-ob.cz.
Bude zveřejněna dle soupisek před závodem v centru závodů.
Pořadatel nezajišťuje.
Běžný sortiment formou stánkového prodeje v centru závodu.
Propagace závodů zdarma, jakákoliv jiná propagace nebo prodej pouze se
souhlasem ředitele závodu.
Závod probíhá v CHKO Žďárské vrchy, dodržujte návštěvní řád.

Pořadatelé děkují městu Nové Město na Moravě, ZD Nové Město na Moravě,
SK Nové Město na Moravě a všem majitelům lesa za umožnění uspořádání závodu.

Sobota 23. 4. 2022
Centrum závodu:
Zadávání soupisek:
Prezentace:
Vzdálenosti:

Start 000:
Start kategorií:

Parametry tratí:
Kategorie
H21
D21
H18
D18
H14
D14
H12
D12
MIX
Upozornění:

Funkcionáři:

Nové Město na Moravě, louka u parkoviště Vysočina Arény č. 5
(https://mapy.cz/s/favetukopa)
Do pátku 22. 4. 2022 do 21:00:00 hod. v IS ORIS.
V sobotu 23. 4. 2022 od 13:30 do14:00 v centru závodu (pouze nutné změny).
Parkoviště – centrum
do 200 m
Centrum = start = cíl
Odběr map – mapový start
100 m
15:00
00
H21
05
H14
10
D21, D14
15
H18
20
MIX
25
D12, D18
30
H12
Délka [km]
Počet kontrol
Převýšení [m]
6,9
28
220
5,6
21
180
6,0
23
185
5,2
17
175
4,2
16
115
3,5
14
100
3,2
13
90
3,0
12
80
4,8
20
125
• Věnujte pozornost pořadí kontrol, tratě se několikrát kříží.
• Kontroly jsou blízko sebe, věnujte pozornost kódům kontrol.
• V prostoru jsou zakázané prostory, jsou vyznačeny v mapě, v prostoru jsou na
frekventovaných místech vyznačeny páskou, překonání je trestáno diskvalifikací.
• V mapě je na několika místech použita značka 5.12 (most/tunel). V těchto místech
je možno tunelem/pod mostem proběhnout.
• Na některých cestách (lyžařské tratě) jsou zbytky sněhu (někde je toho sněhu
ještě dost).
Ředitel závodu: Kamil Pipek
Hlavní rozhodčí: Petr Klimpl (R1)
Stavba tratí: Zuzana Klimplová (R1), Šimon Mareček (R3)

Plánek centra - sobota:

Neděle 24. dubna 2022
Centrum:
Zadávání soupisek:
Prezentace:
Vzdálenosti:

Start 000:
Start kategorií:

Parametry tratí:
Kategorie
H21
D21
H18
D18
H14
D14
H12
D12
MIX

Nové Město na Moravě, koupaliště (https://mapy.cz/s/bavahovebe)
Do soboty 23. 4. 2022 do 21:00:00 hod. v IS ORIS.
V neděli 24. 4. 2022 od 9:00 do 9:30 v centru závodu (pouze nutné změny)
Parkoviště – centrum
1 700 m ( https://mapy.cz/s/puposugeva )
Centrum = start = cíl
Odběr map – mapový start
250 m
10:00
00
H21
05
H18
10
D21
15
MIX, H14
20
D18, D14
25
H12
30
D12
Délka [km]
8,6
6,6
7,2
5,3
4,5
3,9
3,3
3,2
4,8

Počet kontrol
23
16
18
14
11
10
8
8
12

Převýšení [m]
285
235
225
150
155
105
100
100
140

Upozornění:

• Věnujte pozornost pořadí kontrol, tratě se kříží.
• Kontroly jsou blízko sebe, věnujte pozornost kódům kontrol.
• Na některých cestách (lyžařské tratě) jsou zbytky sněhu (někde je toho sněhu
ještě dost).
• Zakázané prostory, jsou vyznačeny v mapě, v prostoru jsou na frekventovaných místech
vyznačeny páskou, překonání je trestáno diskvalifikací.

Funkcionáři:

Ředitel závodu: Kamil Pipek
Hlavní rozhodčí: Zuzana Klimplová (R1)
Stavba tratí: Petr Fencl (R2), Jan Grundmann

Plánek centra - neděle:

Cesta na shromaždiště – neděle (vstup do lesa je důvodem k diskvalifikaci):

