
Veřejný závod
27.6. 2020, Podivice

Pokyny

Pořádající
orgán:

Český svaz orientačních sportů – Olomoucký krajský svaz ČSOS

Pořádající
subjekt:

TJ Sokol Plumlov, klub orientačního běhu

Klasifikace
závodu:

Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s prvky middlu s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem.

Datum: Sobota 27. 6. 2020

Centrum
závodu:

Louka u obce Podivice (49°22'12.919"N, 17°1'44.954"E) - http://www.mapy.cz

Prezentace: 9:00 - 10:30 v centru závodu

Start 00: 11:00
Po cestě na start nebude WC.
Kategorie HDR a P kdykoliv do uzavření cíle.

Vzdálenosti:
parkování-centrum 50 - 500 m

centrum-start 750 m

centrum-cíl 50 m

Popisy: Piktogramy budou pouze na mapách a ke stažení v elektronické podobě před závodem v ORISu.

Systém
závodu:

Intervalový start.
Kategorie HDR a DH10N mají "smajlíky".

Povinné úseky: Start – začátek orientace – značeno oranžovými fáborky, začátek orientace označen v mapě, v terénu lampionem.
Sběrná kontrola – cíl – značeno koridory.

Způsob ražení: Elektronické – SPORTIdent.
Všechny kontroly budou nastaveny v režimu bezkontaktního ražení SIAC.
Požadavky na zapůjčení SI-čipu (obyčejný, ne SIAC) uveďte prosím v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem.
Majitelé bezkontaktních čipů (SIAC) tak mohou orazit kontrolu na vzdálenost cca 20 cm. Bezkontaktní čipy se automaticky nastartují
při oražení krabičky CHECK ve startovním koridoru. Při oražení cílové krabičky se čip vypne. V případě poruchy jednotek SI na
kontrolách je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním
ražením je povinen závodník předat ke kontrole v cíli. Závodník je povinen vyčíst si po doběhu svůj čip, a to i v případě, že závod
nedokončil.
Vyčítání čipů bude umístěno hned za cílem.
Jeden SI-čip nesmí být v jeden den použit dvakrát.
Nulování a kontrolu čipu provádí každý závodník sám v prostoru startovních koridorů.

Výdej map: Mapy se po závodě nevybírají, dodržujte prosím fair play.

Časový limit: 120 minut

Předpokládané
časy vítězů:

Dle soutěžního řádu sekce OB ČSOS.

Výsledky: Tištěné výsledky budou vyvěšovány v centru. Zároveň budou dostupné i online výsledky.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webových stránkách závodu a v systému ORIS.

Vyhlášení
výsledků:

Vyhlášení výsledků kategorií DH10C-DH14C, DH10N. HDR dostanou odměnu v cíli. Čas vyhlášení bude oznámen během závodu.

 Upozorňujeme na uzavírku v obci Brodek u Prostějova, ze severu nutno objíždět přes Otaslavice, z jihu využít sjezdu Drysice!

https://mapy.cz/s/hozofozaza
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5967
https://liveresultat.orientering.se/
https://mapy.cz/dopravni?x=17.0750751&y=49.3708362&z=14&source=di&id=752284


Mapa: Chaloupky 1:10 000, E=5m, stav jaro 2019, revize 06/2020 členy PLU, mapový klíč ISOM 2017.
Tisk na voděodolný materiál YUPO formátu A4.
Mapoval Bob Háj.
Zvláštní značky: černý křížek - jiný umělý objekt, zelený křížek - vývrat.
Rozhraní porostů kresleno zelenou přerušovanou čarou → .

Starší mapa prostoru z roku 2019 - Chaloupky.

Terén: Zvlněný se svahy na okrajích závodního prostoru, porostově velmi pestrý, hustá síť komunikací.

Prostor
závodu:

Les severně od shromaždiště. Tento les je zároveň prostorem zakázaným.

Zakázané
prostory:

Při pobytu v lese je nutné dodržovat lesní zákon – zákaz vstupu do oplocenek.

Doporučení: Doporučujeme zakrytí dolních končetin, po vydatných deštích vegetace povyrostla.

Občerstvení: Po doběhu v cíli voda se sirupem. Občerstvovací stanice s vodou na trati.
V centru závodu uzeniny z grilu, kotlíkový guláš, párek v rohlíku, pivo, limo.

Parkování: Podél příjezdové komunikace dle pokynů pořadatelů, viz plánek.

Školka: Nebude k dispozici.

Mytí, WC: WC na louce TOITOI budky. Mytí nebude k dispozici.

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti na rok 2020.

Jury: Otrusina Jiří JPV8201

Grepl Ladislav KON6111

Horčičková Eva UOL7051

Protesty: Písemně proti vkladu 200,- Kč k hlavnímu rozhodčímu.
Marek Otruba, Boskovická 242, 798 03 Plumlov

Ochrana
osobních

údajů:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajův platném formátu ČSOS a to v podobě
přihlášky, startovky a výsledků na webu v informačním systému ORIS.

Fotografování: 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 Vašeho klubu
OB) zejména z doběhu do cíle.
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/chaloupky-foot-10000-2019


Upozornění: Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
Vezměte v úvahu aktuální situaci a zvažte účast, pokud patříte do skupiny rizikových osob. Prosíme, neúčastněte se akce,
pokud jste nachlazení, nemocní či máte jiné příznaky nemoci. Buďte ohleduplní k ostatním. Dodržujte veškerá aktuální
nařízení vlády ohledně nošení roušek ve vnitřních prostorách a tam, kde nelze udržet rozestup 2 m. Udržujte rozestupy
alespoň 2 metry, neshlukujte se s osobami, se kterými nesdílíte domácnost a nevystavujte riziku pořadatele. Nezdržujte
se prosím zbytečně v prostoru startu, cíle a u průběžných výsledků.
Lékařská pomoc pouze v centru závodu.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Poděkování: Děkujeme majiteli lesa rodu Belcredi a firmě MP LESY.

Funkcionáři
závodu:

ředitel závodu Radoslav Matyšek (R3)

hlavní rozhodčí Marek Otruba (R3)

stavitel tratí Karel Otruba (R3)


