POKYNY PRO ÚČASTNÍKY
6. kolo Východočeského poháru v orientačním běhu
Vítáme Vás na 6. kole závodů Východočeského poháru v orientačním běhu, který pro Vás
připravil Sportovní oddíl orientačního běhu Spartak Rychnov nad kněžnou.
Pořadatelský orgán: Východočeská oblast ČSOS sekce OB
Datum:

Sobota 28. září 2020

Tech. provedení:

SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. (SRK)

Přihlášky:

Výhradně přes IS ORIS
Řádný termín - do 20. září 2020
Dodatečný termín – do 25.září 2020
Přihlášky pro neregistrované závodníky viz
odkaz:https://oris.orientacnisporty.cz/JednorazovaPrihlaska?id=5469

Shromaždiště:

Javornice, louka u myslivecké chaty na Zádolci (mapa)
Prostor bude rozdělen na sektory dle oddílů. Každý oddíl bude mít svůj prostor
úměrné velikosti dle počtu přihlášených. Neregistrovaní budou mít společnou
plochu. Detailní popis naleznete v příloze.

Prezentace:

8:45 - 09:30 hod. (start: 000 = 10:00 hod). Bude probíhat za zvýšených
hygienických opatření. Na prezentaci nebudou vydávány žádné doklady. Vče
je k dispozici v IS ORIS.

Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení prezentace v místě konání v případě
zhoršené epidemiologické situace.
Dohlášky:

na místě POUZE VÝJIMEČNĚ
Ve dnech 26.a 27.9. upřednostňujeme dohlášky e-mailem
(ivca.filipova@seznam.cz) nebo SMS (731295210) – platná po obdržení
odpovědi.
Dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad na prezentaci (HDR, P, T jednoduchý vklad), při změně jména uvnitř kategorie v klubu jednoduchý vklad

Dohlášky P, T, HDR samostatně prostřednictvím vyplněného dohláškového průkazu. Prosíme o
přistupování k prezentaci jednotlivě s odstupem min 2m
Příjezd:

Auta – Povinný příjezd ze směru Rychnov nad Kněžnou viz mapa a příloha
plánek příjezdu (mapa)

Autobusy – Ze směru Rychnov nad Kněžnou a Žamberk (Slatina nad Zdobnicí)

Parkování:

Auta 100m od centra závodu Mapa
Bude vybíráno parkovné 20,- Kč za auto, autobus zdarma

Trať:

Klasická

Start:

00 = 10:00 hod., intervalový (modrobílé fábory)
veřejné kategorie HDR, P a T mají start "volný" podle příchodu na start (od
startovního času 10:00 do 11:40 hod. = 100‘)

Mapa:

Ochoz, 1:10 000, E = 5 m, Jaro 2020; aktualizace září 2020, autor Jan Potštejnský

SIAC:

Kontroly v režimu bezkontaktního ražení

Zvláštní map. značky:
Terén:

Zvlněný podhorský les 410 – 540 m n. m. se středně hustou sítí komunikací.

Popisy kontrol:

Formou piktogramů k samoobslužnému odběru v centru závodů, nebudou na
mapě.

Systém ražení:

Elektronický systém SPORTident, bezkontaktní ražení bude zapnuté
(SIAC ON)
- každý závodník je povinen ve startovním koridoru čip vymazat, zkontrolovat
vymazání čipu a na cílové čáře orazit cílovou jednotku
- v případě poruchy SI jednotky použije závodník mechanické ražení do
mapy; na tuto skutečnost je závodník povinen upozornit ihned po doběhu
pořadatele v cíli

Zapůjčení čipu:

možné na prezentaci, cena 40 Kč

Časový limit:

120 min

Povinné úseky:

Start na začátek orientace (mapový start), značeno červenými fáborky Sběrná
kontrola č. 100 do cíle

Vzdálenosti:

Parkování – centrum do 200 m(auto), 400m (bus)
Centrum - start 1500 m (u startu bude Toi Toi)
Centrum - cíl do 600 m

Soutěžní pravidla:

Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží Východočeské
oblasti v OB v roce 2020

Občerstvení:

Každý závodník obdrží láhev s vodou.
Další občerstvení připraveno v centru závodu v omezené míře. Prosíme o
dodržování minimálního odstupu 2m. Důrazně doporučujeme konzumaci
jídla na Vašem místě na shromaždišti. Z důvodu opatření proti nákaze covid.

WC

V centru – chemické toalety TOI TOI , Každý při užití WC bude mít zakrytá ústa
a nos. Před vstupem a po použití WC si všichni vydezinfikují ruce u
přistaveného stojanu s dezinfekcí. WC bude pravidelně dezinfikováno.
Při čekání na WC prosím o dodržování min vzdálenosti 2m.

Mytí

Na doporučení VČO mytí nebude.

Covid – 19

Žádáme všechny účastníky, aby dbali platných vládních nařízení k prevenci
šíření nemoci Covid 19.
Dále prosím o dodržování následujících pravidel:
1. Pokud se cítíte nemocní, nachlazení, máte teplotu či jiné příznaky akutní
virózy, nebo jste byli nedávno v kontaktu s akutně nemocným, který by mohli
mít COVID-19, závodů se neúčastněte.
2. Shromaždiště bude rozdělené na sektory dle oddílů.
3. Každý závodník si sebou vezme skládací židličkou (popř. karimatkou)
3. Vyznačené sektory smí závodníci opustit pouze za účelem nezbytné účasti
na závodu a rozcvičení, popř. návštěvy toalet a koupení občerstvení po
nezbytnou dobu.
4. Doprovod závodníků, závodníci a diváci (ze závodníků, kteří již závod
absolvovali, se stávají spořádaní diváci, dbající zde uvedených pokynů) budou
moci závod sledovat buď z oddílového sektoru, popřípadě z dalšího
vyhrazených prostor, budou tak činit pouze v sedě, při dodržení min 2m
odstupů
5.Využívejte připravené nádoby s dezinfekcí rozmístěné na shromaždišti a
cestou z parkoviště, dezinfikujte si ruce.
6.Posezení – lavice a stoly u občerstvení použijte na nezbytnou dobu. Pokud
sedí u stolu někdo jiný mimo osoby z rodiny nebo s kterým jste přijeli je
nutné dodržet odstup 2m, nebo nasazení roušky.
7. Všichni závodníci, doprovod či diváci musí mít nasazenu roušku
v prostorách s popisy, výsledky a v místech kde není možné dodržet min.
vzdálenost 2m.

Závodní prostor:

Lesní prostor mezi obcemi Javornice, Bělá a Pěčín
Mimo vlastní závod zákaz vstupu do závodního prostoru do času uzavření
cíle, nedodržení bude trestáno diskvalifikací.

Zakázané prostory:

Zákaz vstupu na soukromé pozemky (značka č. 527 – žlutozelený rastr) a také
ohraničené páskou, pole (značka č. 412 -tečkovaná žlutá) a zákaz vstupu do
oplocenek. Nedodržení bude trestáno diskvalifikací.

Výsledky:

Budou průběžně vyvěšovány v centru

Vyhlašování:

Vyhlašování vítězů 13:15-13:45 hod DH10N – 1. až 3. místo; DH10C, DH12C,
DH14C – 1. až 6.místo; DH12D, DH14D – 1. místo; všichni závodníci v HDR
obdrží v cíli jedlou medaili (sladkost)

Vyhlášené prosíme, aby před příchodem na stupně vítězů desinfikovali ruce a
použili roušku. (stejně tak budou mít desinfikované ruce ti, kteří budou
předávat ceny).
Protesty:

Písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Po skončení závodu, proti
oficiálním výsledkům, na email: misabata@email.cz

První pomoc:

V centru u prezentace

Výdej map:

Mapy se nebudou vybírat (dodržujte Fair-play)

Jury:

Složení jury bude zveřejněno v centru závodu.

Odpady:

Třiďte odpad: žluté pytle – plast, jiné barvy – smíšený odpad

Funkcionáři:

Ředitel závodu: Pavel Krunčík
Hlavní rozhodčí: Milan Šabata, R3
Stavba tratí:

GDPR:

Tomáš Locker, R2

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých
osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní
listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. 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 vyhlášení výsledků
a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to,
prosím, explicitně fotografovi.

Poděkování:

Pořadatelé děkují všem majitelům pozemků za možnost vstupu a svolení
uspořádat závody v tomto příjemném prostředí a obci Javornice. Rovněž
děkujeme našim partnerům a podporovatelům:

LOGA SPONZORU:

Partneři závodu:
Obec Javornice

Plánek

Oddílové stany

Parkoviště auta

Prezence a zázemí s občerstvením
Myslivecká chata na Zádolci

Plán Shromaždiště

Vyhlášení vítězů

Prezentace, vyčítání

Občerstvení nápoje

Stany a cesta z cíle

Občerstvení jídlo

Posezení
Cesta na start
Prodejní stan

8ks TOI TOI

Příjezd, odjezd

Popisy/Vývěsky/ startovky/ výsledky

Plánek uspořádání oddílových stanů

Příchod z cíle

Místa pro oddílové stany
budou rozdělena pro
zajištění rozestupů.

Povinný příjezd Autobusů a aut
PARKOVÁN Í -BUS

POVINNÝ PŘÍJEZD AUTA
Výstupní místo - Autobus

POVINNÝ PŘÍJEZD AUTOBUSY
směr
Slatina nad Zdobnicí

Prostor závodu

