Sněhulákův kufr
8.3.2020

ROZPIS A POKYNY
Termín: 8.3.2020 (neděle)
Pořádající orgán: Sněhulák ve spolupráci s JčKS ČSOS
Pořádající subjekt: Spolek Orientačních Sportů Jindřichův Hradec, z.s. (SJH)
Typ závodu: závod jednotlivců na krátké trati
Shromaždiště: Louka mezi obcemi Jindřiš a Rodvínov

Poloha: 49.1569853N, 15.0514239E (https://en.mapy.cz/s/dezarefeda)

Příjezd a parkování: Příjezd po polní cestě přes louku (na které hospodaří pan Luboš Hošek) od silnice Jindřiš –
Rodvínov (bod 2 na mapě pokud nezapomeneme, bude zde lampion). Přibližně 50 m před lesem (bod 4 na mapě,
bude zde lampion nebo dva) zatočte doleva nebo doprava a parkujte v řadě kolmo na les. Až k lesu nejezděte, stáli
byste v závodním prostoru. Parkovné nebude vybíráno, parkování bude jenom minimálně organizováno, spoléháme
na vaši inteligenci a ohleduplnost.

Prezentace: Průběžně před startem u vozidla pořadatele (Ford Tourneo Custom barvy stříbrná tectonic). U prezentace bude též umístěna kasička, do které můžete vložit přiměřený obnos jako dobrovolné startovné.

Vzdálenosti: Shromaždiště – Start

0m
0m

Cíl – Shromaždiště

Popisy kontrol: K samoobslužnému odběru u prezentace. Popisy nejsou vytištěny na mapě.
Kategorie: A, B, C, D
Kategorie A a B orientačně „obtížné“, kategorie C obtížnosti DH10+ (dohledávky snadné, postupy po liniích, ale
na postupech potřeba správně volit odbočky, na kterých nebudou kontroly). Kategorie D je určena pro dvojice,
rodiče s dětmi atp. Na startu obdrží na jednoho přihlášeného dvě mapy s tratí kategorie C, čas se neměří, pořadí
nesleduje.

Parametry tratí

Kategorie
A
B
C
D

Délka [m]

Převýšení [m]

Kontrol

5 590
3 990
2 410
2 410

30
15
10
10

25
15
10
10

Start: Intervalový, 00 = 10:30. Kategorie D bude mít volný start, ale až po odstartování všech závodníků kategorie
C (v odůvodněných případech pred nimi, uved’te v přihlášce).
Kontroly a systém ražení: Na všechny kontroly bude před závodem roznesen stojan, většinou i s SI krabičkou
umožňující bezkontaktní ražení (pokud poběžíte se SIAC čipem). Pouze na některé stojany (na trati kategorie C na
všechny) bude navíc umístěn malý tréninkový lampion. V případě, že objektem kontroly je bodový objekt, lampion
většinou nenajdete. Hledejte objekt kontroly a najdete snadno i stojan. Na kontrolách bez krabičky (mělo by nastat
pouze na několika kontrolách kategorie C) je povinnost razit kleštěmi do „R“ políček v mapě.
Majitele SIAC čipů upozorňujeme, že funkce bezkontaktního ražení se zapíná oražením krabičky „CHECK“. Pokud
ji neorazíte, na kontrolách musíte razit pouze kontaktně.

Mapa: Městský les 7.0 (http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/mestsky-les-7-0-2020),

mapováno 10/2019–01/2020, poslední revize kůrovce provedena k 16.2. Vývraty v mapě původně být měly, ale
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Sabina jich několik přidala (v uzavřeném lese nic dramatického) a tak v mapě raději nebudou.
Klíč ISOM 2017-2, autor Arnošt Komárek, rozměr mapy 297×210 mm (A4), nebude vodovzdorně upraveno, přineste
si mapník. Měřítko 1:10 000 pro kategorie A a B, 1:7 500 pro kategorii C, ekvidistance 5 m pro všechny.
Rozhraní porostů jsou značena zelenými čárkami. Zvláštní mapové značky: hnědý trojúhelník: plošinka, černý křížek:
včelí úly (momentálně bez aktivních včel), dřevěný kříž, obydlí bezdomovce (momentálně neobydleno), triangulační
tyč, infotabule.

Zakázané prostory a spol.:
• Kromě obligátního zákazu vstupu do oplocenek a na plochy vyznačené v mapě olivovou barvou platí zákaz
vstupu na čerstvě osázené paseky, v mapě vyznačeno šrafy. Tratě se těmto pasekám snaží vyhýbat, ale
přesto. . .
• Tratě kategorií A a B překonávají dvakrát úzkorozchodnou železnici. Pravidelné vlaky zde budou projíždět
okolo 11:30 (ve směru na jih) a 12:20 (ve směru na sever). Vlaky nejezdí příliš rychle, jsou poměrně hlučné
a v krátkých intervalech houkají. Trat’ je povoleno na libovolném místě přebíhat (po řádném ujištění, že se
neblíží vlak), je zakázáno po trati běžet.
• Na severu závodního prostoru se nachází standardní železniční trat’, na kterou platí přísný zákaz vstupu.
Nejbližší kontrola je od této trati vzdálena cca 250 m vzdušně přes les. . .

Průběžné výsledky a vyhlášení výsledků: Průběžné výsledky budou (možná) on-line k dispozici na https:

//liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=17128, konečné výsledky včetně všech
mezičasů v systému ORIS. Vyhlášení ani ocenění vítězů neproběhne, vámi vytvořené endorfiny vám doufejme
budou stačit.

Občerstvení: Nebude zajištěno, pouze z vlastních zásob.
Převlékání: Ve vlastních dopravních prostředcích.
WC, mytí: Nebude k dispozici.
Předpisy: Až na nějaké detaily se závodí dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů

Sněhulákova kufru. V každém případě nebudou řešeny žádné protesty.

Upozornění: Přihlášením se k závodu potvrzuje závodník, či jeho zákonný zástupce, že si přečetl tyto pokyny
a bude se jimi řídit. Závodníci startují a vstupují do lesa na vlastní nebezpečí. 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.

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.

Za poskytnutí louky pro shromaždiště děkujeme
Zemědělskému družstvu Rodvínov
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