Oblastní/Krajský žebříček Olomouckého kraje v orientačním běhu, 12. září 2020, Stražisko
Veřejný závod v orientačním běhu – závod Rankingu
Závod probíhá pod záštitou starostky obce Stražisko Mgr. Markéty Dvořákové a náměstka
hejtmana Olomouckého kraje pana Ladislava Hynka

Technické pokyny
Pořadatel akce:

Český svaz orientačních sportů (ČSOS)

Technické provedení: Oddíl orientačního sportu SK Prostějov (JPV)
Ředitel soutěže:

Dušan Vystavěl, dusanvystavel@seznam.cz, +420 602 730 417

Hlavní rozhodčí:

Jiří Otrusina, +420 602 265 669

Společná technická a organizační ustanovení:
Pravidla soutěže:

Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOS/HO.

Jury:

bude nabídnuta těmto závodníkům:
Král Václav (SSU), Skyvová Kristýna (STE), Kašpar Jaroslav (KSU)

Parkování:

bezplatné, na parkovišti před areálem a v případě naplnění na záložním
parkovišti na louce

Občerstvení:

po doběhu do cíle obou závodů každý obdrží 0,5 litrovou láhev neperlivé vody.
Další občerstvení před a po závodě máte možnost si zakoupit v restauraci na
koupališti. Sortiment občerstvení je bohatý, bude možnost si objednat i jídlo,
případně speciality z udírny.

Bazén:

vstup do bazénu je pro účastníky závodu volný a zdarma. Dodržujte však
bezpečnostní pravidla a pokyny plavčíka

Razící systém:

SportIdent, v režimu AIR+. Jednotka tedy funguje kontaktně i bezkontaktně,
dle čipu, který máte. Závodníci používají své vlastní čipy, které uvedli do
přihlášky.

Výsledky:

Průběžné výsledky budou zobrazovány v centru. Celkové výsledky budou
zveřejněny na webových stránkách závodu a v systému ORIS.

Další informace:

Sledujte stránky závodu v informačním systému ORIS

Časový program:
10:00
cca 13:00
cca 13:10
15:00
Cca 17:00

Start prvních závodníků – krátká trať
Ocenění úspěšných reprezentantů OLK na ZODM 2020
Vyhlášení výsledků dopoledního závodu
Start prvních závodníků - sprint
Vyhlášení výsledků odpoledního závodu

Mapa centra:

Oblastní žebříček na krátké trati - STRAŽISKO, dopoledne
Terén:

Mírně kopcovitý, smíšený les. Místy čistý, místy více či méně zarostlý. Po
kůrovcové kalamitě jsou paseky zarostlé trávou a buřinou. Nejvíce zarostlým
částem se tratě vyhýbají. Doporučujeme plné krytí dolních končetin.

Mapa:

Dvorský žleb, 1:10000, E=5m, rozměr A4, stav srpen 2020, mapovali Zdeněk
Janů a Zdeněk Rajnošek. Mapový klíč ISOM2017, tisk Properus Olomouc.
Mapa je natištěna na voděodolném materiálu YUPO. Po závodě se nebude
vybírat.

Popisy kontrol:

budou natištěny na mapách a jsou k dispozici na webu (v systému ORIS)

Start:

1 000 m od centra, značeno modrobílými fáborky (viz plánek). Startuje se
intervalově dle startovky od 10:00, kategorie HDR, P, T startují dle pokynů
startéra v čase 00 – 90. Startovní procedura:
V čase -3: Vstupujete do prvního koridoru, razíte CLEAR
V čase -2: vstupujete do druhého koridoru, razíte krabičku CHECK a SIAC
TEST.
V čase -1: vstupujete do třetího koridoru, stoupáte si ke krabici s mapami.
V čas vašeho startu: berete mapu a vybíháte po fáborcích na 10 m vzdálený
mapový start, který je označen lampionem.

Cíl:

vzdálenost z centra 700 m, značeno červeno-bílými fáborky. Sběrná kontrola
je přístupná. Razí se také bezkontaktně.

Povolené prostory:

Je POVOLENO běžet po poli, je na něm sklizená řepka a nehrozí žádné škody.
Mapová značka 412.000 obdělávaná půda.

Přeběh silnice

Silnici III/37356 je povoleno překonat pouze kolmo ve dvou označených
místech. Přeběhy bude obsazeny pořadateli – dbejte jejich pokynů.
V ostatních místech není povoleno tuto silnici překonávat. Rovněž tak není
povoleno po silnici běžet podélně. Zákaz je vyznačen značkou 711.001
Zakázaná trasa.

Předzávodní karanténa:Není. Dodržujte prosím pravidla fair play a nesdělujte žádné informace o
trati těm, kteří ještě nestartovali. Ať pak mají radost ze svého
samostatného výkonu :-)
Časový limit:

80 minut

WC a mytí:

v areálu koupaliště, cestou na start pouze nouzově

První pomoc:

zdravotník v cíli závodu

Případné protesty:

Písemně doložené vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle
Pravidel OB čl. 26.1 osobně, nebo podle čl. 26.2 poštou na adresu OOS SK
Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov.

Vyhlášení výsledků:

Proběhne v centru v cca 13:10, odměněni medailemi, diplomy a drobnými
věcnými cenami budou první 3 závodníci v žákovských a dorosteneckých
kategoriích a v hlavní kategorii mužů a žen. Ve veteránských kategoriích bude
vyhlašován jen vítěz. Kategorie P, T a HDR se nevyhlašují. Každý závodník
kategorie HDR obdrží drobnou cenu po vyčtení čipu na shromaždišti.

Ocenění úspěšných reprezentantů Olomouckého kraje na ZODM 2020 a
pozvánka na LODM 2021
Před vyhlášením výsledků dopoledního závodu proběhne krátký ceremoniál ocenění
úspěšných reprezentantů Olomouckého kraje, kteří se účastnili ZODM 2020 v Karlovarském
kraji. Zároveň bude představen program orientačního běhu na Hrách 10. letní olympiády dětí
a mládeže 2021 s centrem v Olomouci.

Oblastní mistrovství ve sprintu - STRAŽISKO, odpoledne
Terén:

kopcovitý až horský, místy prudké výběhy či seběhy. Tratě vedou převážně
obcí, místy však také po loukách a v lese. Asfalt, či dlažba je zhruba na 50%
délky tratí. Doporučujeme terénní obuv se špunty. Hřeby nejsou zakázány,
ale vzhledem k charakteru tratí nejsou nejvhodnější.

Mapa:

Stražisko, 1:4000, E=5m, rozměr A4, stav srpen 2020, mapovali Zdeněk Janů a
Zdeněk Rajnošek. Mapový klíč ISSprOM2017, tisk Properus Olomouc. Mapa je
natištěna na voděodolném materiálu YUPO. Po závodě se nebude vybírat.

Popisy kontrol:

budou natištěny na mapách a jsou k dispozici na webu (v systému ORIS)

Start:

přímo v centru. Startuje se intervalově dle startovky od 15:00, kategorie HDR,
P startují dle pokynů startéra v čase 00 – 60. Startovní procedura:
V čase -3: Vstupujete do prvního koridoru, razíte CLEAR
V čase -2: vstupujete do druhého koridoru, razíte krabičku CHECK a SIAC
TEST.
V čase -1: vstupujete do třetího koridoru, stoupáte si ke krabici s mapami.
V čas vašeho startu: berete mapu a vybíháte po fáborcích na 70 m vzdálený
mapový start, který je označen lampionem.

Cíl:

přímo v centru. Sběrná kontrola je přístupná. Razí se také bezkontaktně.

Předzávodní karanténa:Není. Dodržujte prosím pravidla fair play a nesdělujte žádné informace o
trati těm, kteří ještě nestartovali. Ať pak mají radost ze svého
samostatného výkonu :-)

Zakázané prostory:

během závodu:
je přísně zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě zakresleny
mapovými značkami: 201 Neschůdný sráz, 304.1 Nepřekonatelné vodní
těleso, 421 Nepřekonatelná vegetace, 521.1 Nepřekonatelná zeď, 524
Nepřekonatelný plot nebo ohrada, 526.1 Budova, 707 Nepřekonatelná
hranice – v terénu bude vyznačeno páskou a hlídáno pořadateli.
Dále je zakázáno vstupovat do prostorů vymezených mapovou značkou 528.1
Oblast se zakázaným vstupem, 709 Nepřístupná oblast, 714 Dočasná
konstrukce nebo uzavřená oblast – zakázaná cesta. Neuposlechnutí těchto
zákazů bude trestáno diskvalifikací!

Komunikace a cesty:

Doprava v závodním prostoru není nijak omezena, ani regulována – DBEJTE
OSOBNÍ BEZPEČNOSTI!

Časový limit:

50 minut

WC a mytí:

v areálu koupaliště

První pomoc:

zdravotník v cíli závodu

Případné protesty:

Písemně doložené vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle
Pravidel OB čl. 26.1 osobně, nebo podle čl. 26.2 poštou na adresu OOS SK
Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov.

Vyhlášení výsledků:

Proběhne v centru v cca 17:00, odměněni medailemi, diplomy a věcnými
cenami budou první 3 závodníci v žákovských a dorosteneckých kategoriích a
v hlavní kategorii mužů a žen. Ve veteránských kategoriích bude vyhlašován
jen vítěz. Kategorie P a HDR se nevyhlašují. Každý závodník kategorie HDR
obdrží drobnou cenu po vyčtení čipu na shromaždišti.

OBEC STRAŽISKO

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Dušan Vystavěl

Jiří Otrusina

Ředitel závodu

Hlavní rozhodčí

