
Závod Ligy Vysočiny a Jihočeského žebříčku
4.10.2020

POKYNY

Termín: 4.10.2020 (neděle)

Pořádající orgán: Oblast Vysočina sekce OB ČSOS

Pořádající subjekt: Spolek Orientačních Sportů Jindřichův Hradec, z.s. (SJH)

Shromaždiště: Staňkov, Penzion Medenice
Poloha: 48.9427000N, 14.9510000E (https://en.mapy.cz/s/hecozelalu).

Příjezd od Chlumu u Třeboně. Obvyklá příjezdová komunikace vede ulicí Alšova od křižovatky se silnicí II/153.
Alšova ulice v tuto chvíli prochází rekonstrukcí. Dle starostky městyse však bude na víkend plně zprovozněna
s přihlédnutím k hrubě upravenému povrchu. V ulici zůstal 10 m příkop a je opravdu neprůjezdná. Je možné,
že potkáte (zapomenuté) zákazové značky. Příjezd je možný pouze od jižního břehu rybníka Hejtman po místní
komunikaci souběžné s červenou turistickou značkou.

Na shromaždišti je pouze omezená možnost stavby oddílových stanů, většina plochy shromaždiště je asfaltová –
bývalý buzerplac roty PS.

COVID opatření: Prosíme všechny účastníky o dodržování následujících opatření (zejména toho prvního).

• Pokud se cítíte nemocní, nachlazení, máte teplotu či jiné příznaky akutní virózy, nebo jste byli
nedávno v kontaktu s osobami (i jenom potenciálně) nakaženými virem SARS-CoV-2 (ne nutně
trpícími nemocí COVID-19), na závody nejezděte!!!

• Udržujte dostatečný odstup od ostatních účastníků akce, zejména u prezentace a výsledků. Doporučený
odstup je 2 m.

• Ve vnitřních prostorách je povinnost mít zakrytá ústa rouškou nebo šátkem, ve venkovním prostoru je
rouška či šátek doporučena, pokud nejste schopni dodržet odstup alespoň 2 m od ostatních účastníků
akce. Účastníkům závodu nicméně nebudou k dispozici žádné vnitřní prostory kromě toi-toi.

• Na shromaždišti se převážně zdržujte ve vlastním vozidle nebo na vlastní židličce či karimatce.

• Zbytečně se neshlukujte.

• Využívejte nádoby s dezinfekcí, které budou umístěny na shromaždišti, dezinfikujte si ruce.

Parkování: Osobní automobily v areálu Penzionu Medenice pro většinu závodníků. Později dorazivší závodníci
mohou být odkloněni na parkovací místo vzdálené do 1 000 m od shromaždiště. Parkovné nebude vybíráno.
Respektujte, prosím, pokyny pořadatelů.

Autobus oddílu CHT zaparkuje dle instrukcí pořadatelů v blízkosti startu na zpevněné ploše u příjezdové komu-
nikace, cca 700 m před penzionem, viz bod 2 na https://en.mapy.cz/s/hecozelalu.

Prezentace: Průběžně od 9:30 na shromaždišti. Žádáme všechny oddíly o bezhotovostní úhradu startovného
bankovním převodem na účet 2000045988 / 7940, VS 555xxxx, kde xxxx je číslo oddílu z Evidence ČSOS (adresáře)
tak, aby byla platba připsána na náš účet nejpozději do pátku 2.10.

Na prezentaci budou řešeny pouze: odhlášky (bez nároku na vracení startovného), vyzvednutí zapůjčených čipů,
změny čísel čipů, změny jména v rámci kategorie a klubu (tento úkon nejpozději v 10:15). Jiné změny ani dohlášky
nebudou umožněny. Dohlášky na místě nejsou možné ani v kategoriích HDR a P. Za oddíl chodí prezentovat
vždy pouze jeden zástupce. Všechny změny (zejména čísel čipů) se přednostně snažte vyřešit mailem na
SJHprihlasky@seznam.cz zaslaným do soboty 3.10. (18:00). Změny jsou platné po jejich potvrzení.
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Vzdálenosti: Parkoviště (auta) – Shromaždiště 0 m
Parkoviště (bus) – Shromaždiště 700 m
Shromaždiště – Start 700 m
Cíl – Shromaždiště 250 m
Cíl – Start 950 m (nutno projít přes shromaždiště)

Časy vítězů: Předpokládané časy vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti Vysočina, respektive Jiho-
českého KS ČSOS (kategorie D75 a H75). Parametry tratí viz tabulka na str. 5.

Časový limit: 120 minut pro všechny kategorie.

Popisy kontrol: K samoobslužnému odběru na shromaždišti, taktéž k dispozici ke stažení (PDF) v ORISu
a domácímu vytištění. Na mapě popisy nejsou vytištěny.

Start: Intervalový, 00 = 11:00, vzdálenost ze shromaždiště 700 m, značeno modrobílými fáborky, viz též bod 2
na https://en.mapy.cz/s/hecozelalu.

Kategorie P a HDR: starty dle pokynů startéra, na startu razí startovní kontrolu. Starty volně, nejpozději v čase
startu posledního závodníka ostatních kategorií.

Cíl: V blízkosti shromaždiště (200 m, nebude značeno).

V cíli se razí cílová jednotka. Vyčítání čipů na shromaždišti – nezapomeňte si co nejdříve vyčíst čip.

Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte zásady fair play.

Cíl bude uzavřen po vypršení limitu posledního startujícího závodníka.

Fáborkové tratě: Značeny oranžovými fáborky, trat’ ze sběrné kontroly (kód 100) do cíle červenými fáborky.

Průběžné výsledky: Budou promítány na středněplošnou obrazovku v centru závodu, on-line k dispozici na
https://liveresultat.orientering.se/?lang=cz (pokud chytneme signál).

Vyhlášení výsledků: Proběhne! Vyhlášeni a drobnými věcnými cenami odměněni budou první tři závodníci
žákovských kategorií (DH10N – DH14) a kategorií DH21C. Vyhlášení předpokládáme ve 14:30. Všechny děti běžící
fáborkové kategorie HDR a DH10N obdrží drobnou odměnu u vyčítání.

Systém ražení: Pro všechny kategorie elektronický, SportIdent. Možnost bezkontaktního ražení při použití
čipu SIAC. Každý čip lze během závodu použít nejvýše jednou. Závodník je povinen v prvním koridoru před
startem provést vymazání čipu, ve druhém kontrolu mazání.

V případě poruchy jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených
políček v mapě. Mapu s ražením je povinen v cíli předat ke kontrole. Závodník je povinen vyčíst svůj čip
i v případě, že závod nedokončí.

Čas je měřen na celé sekundy.

Mapa: Medenice (https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/medenice-2020),
mapováno v létě 2019, revize 06/2020. Měřítko 1:10 000, ekv. 5 m pro všechny kategorie. Klíč ISOM 2017-2, autor
Jan Beneš. Rozměr mapy 297×350 mm (menší A3). Mapa bude vytištěna na voděodolný materiál pretex.

Piškvorkové mapové značky: hnědý trojúhelník: plošinka, modrý čtverec: studna, meliorační skruž, zelený
křížek: vývrat, zelené kolečko: význačný strom, černý křížek: triangulační tyč, černé kolečko: hraniční kámen.

Achtung, Staatsgrenze! Celý východní okraj mapy odpovídá státní hranici s Rakouskem, delší tratě dospělých
a dorostenců se dostávají do její blízkosti. Pokud se vám podaří na východě vyběhnout z mapy, dodržujte během
pobytu mimo mapu všechna aktuálně platná rakouská protiCOVIDová opatření!

Terén: Středně členitý terén v nadmořské výšce 470 – 510 m, většinově poměrně dobře průběžný v pohraničním
borovém lese. Průběžnost snižuje pouze všudepřítomné borůvčí. V několika částech závodního prostoru se
nacházejí četné terénní tvary, skalky a balvany. Prostor je prakticky nedotčen kůrovcovou těžbou.
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Závodní prostor (zákaz vstupu kromě doby mezi odstartováním a průchodem cílem): veškeré lesní porosty na
východ od příjezdové cesty ke shromaždišti (= cesta na start). Rozlehlý les na západ od příjezdové cesty (cesty
na start) je naopak plně k dispozici k vašemu rozběhání, sběru lesních plodů atp.

Občerstvení: Voda/št’áva po doběhu v cíli. Na trati voda na postupech (symbol kelímku v mapě), reálně
použitelné pro kategorie H14 – H55, D16 – D45 (pro některé z těchto kategorií dvakrát na dvou různých postupech).

Jiné občerstvení (prodej na shromaždišti) nebude zajištěno, vybavte se dostatečnou zásobou kalorií i tekutin.

WC, mytí: Mobilní (toi-toi), 2 budky. K dispozici bude tekutá dezinfekce pro očistu rukou. Provozovatel penzionu
bohužel psychicky neunesl mediální vyjádření plukovníka, tč. ministra pan(dem)ic z uplynulého víkendu a začátku
tohoto týdne a předčasně ukončil letošní provoz penzionu s cílem nezvyšovat již utrpěné ztráty. Oproti původním
předpokladům tedy nemáme k dispozici sociální zařízení penzionu. Prosíme proto účastníky závodu (včetně žen),
aby využívali toi-toi přednostně ke konání velké potřeby (zejména v momentech, kdy se u toi-toi vytvoří fronta)
a pro malou potřebu využili rozsáhlého lesního porostu vně oploceného pozemku penzionu. Děkujeme za
pochopení.

Mytí po závodě k dispozici nebude.

Školka: Nebude zřízena.

První pomoc: Drobná poranění budou ošetřena lékařem přítomným v cíli. Pro případy vážnějších zranění je
k dispozici Nemocnice Jindřichův Hradec, resp. Nemocnice České Budějovice (v případě života neohrožujících
zranění a stavů si přepravu zajišt’uje účastník závodu na vlastní náklady), ošetření v nemocnici si každý hradí
sám ze svého zdravotního pojištění.

Protesty: Případné protesty proti startovním listinám zasílejte na e-mailovou adresu SJHprihlasky@seznam.cz.
Protesty v průběhu závodu předkládejte písemně k rukám hlavního rozhodčího s úhradou 200 Kč v hotovosti.
Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu (do 14-ti dnů po jejich zveřejnění)
e-mailem hlavnímu rozhodčímu na SJHprihlasky@seznam.cz s uvedeným předmětem zprávy „Protest, oblastní
závod“.

Ředitel závodu: Michal Pobuda (R3)
Hlavní rozhodčí: Jiří Parkan (R3)
Stavba tratí: Jan Beneš (R2)

Jury (návrh): Bořivoj Skryja (PZR, R2), Radek Teringl (VCB, R2), Milan Venhoda (SJI, R1).

Další informace: ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5615,
e-mail: SJHprihlasky@seznam.cz
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Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí a v rámci svého zdravotního pojištění. Pořadatel zajišt’uje
pouze první pomoc v cíli. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody
způsobené třetí osobou.

Upozorňujeme na zvýšené riziko pádu stromů, větví narušených přírodními vlivy, na riziko pádu vyvrácených
pařezů s kořenovým systémem, možnost střetu s vozidly, koňskými potahy, lesní technikou (nejenom) na lesních
cestách a ostatními návštěvníky lesa. Pohyb účastníků akce v lese a na lesních cestách je konán na vlastní
nebezpečí. K místu provádění případné těžby stromů nebo jiné mechanizované činnosti není dovoleno se
přibližovat ne méně než 50 m, k místu nakládání dřeva na automobily pak ne méně než 20 m.

Zákaz vstupu do lesa se psem.

Vlastnictví mapy (i starších verzí) neopravňuje ke vstupu na soukromé pozemky, ani k neohlášeným tréninkům.
Veškeré tréninkové aktivity vyžadující pobyt v závodním prostoru s mapou pro OB je nutné předem dojednat
s pořadatelem, resp. dopředu projednat mimo jiného se správou CHKO Třeboňsko.

Ochrana osobních údajů a fotografování (GDPR): Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí
se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní
listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti.
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě,
vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s §89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být
pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména
z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně
fotografovi.

Konání závodů umožnila Správa CHKO Třeboňsko,
podnik Lesy České republiky, s. p.,
a provozovatel Penzionu Medenice.

Děkujeme.

Závody v orientačního běhu se konají na území,
které je současně chráněnou krajinnou oblastí

a které spravuje státní podnik Lesy České republiky.
Jsou to i Vaše lesy, chovejme se v nich ohleduplně!
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Parametry tratí

Délka Převýšení Délka Převýšení
Kategorie [m] [m] Kontrol Kategorie [m] [m] Kontrol

D10N 2 200 15 6 H10N 2 200 15 6
/ 2 920 / 2 920

D10 2 280 15 8 H10 2 280 15 8

D12 2 900 20 7 H12 3 110 20 7

D14 3 620 30 8 H14 4 380 35 9

D16 4 440 35 9 H16 6 510 45 11

D18 4 760 35 8 H18 7 890 55 15

D21C 7 420 55 15 H21C 10 850 70 20

D21D 4 440 35 9 H21D 6 510 45 11

D35 5 820 40 11 H35 8 170 55 16

D45 4 620 35 9 H45 6 830 45 13

D55 3 750 35 7 H55 5 460 40 10

D65 3 280 25 8 H65 3 750 30 7

H70 3 280 25 8

D75 2 580 20 7 H75 3 280 25 8

HDR 2 270 15 6 P 2 960 20 8
/ 2 920
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