Na Houpačce CERVEN-20
Závod se koná namísto štafetového závodu 24 hodin OB. Restart legendárního závodu jsme museli
přesunout na rok 2022. Rádi Vás však uvítáme na nové mapě jednoho z nejhezčích terénů v ČR. Připravili
jsme pro Vás jedno až dvouchodovou ochutnávku ze čtyřiadvacítky…

Pokyny pro závodníky
POŘADATEL

VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha, oddíl orientačního běhu

DATUM

Sobota 20. června 2020

MÍSTO KONÁNÍ

Dubenec (okres Příbram), parkoviště u šachty č. 19 – GPS: 49.6975194N,
14.1004017E
Shromaždiště společně s MČR v rogainingu na louce jižně od parkoviště
GPS: N49.69150°, E14.10120°, cesta z parkoviště značená fáborky

TYP ZÁVODU

Závod jednotlivců v denním orientačním běhu, intervalový start.
Závod jednotlivců v nočním orientačním běhu, intervalový start, na kontrolách
jsou reflexy (reflexní samolepka na stojanu)
Závody probíhají podle platných pravidel OB.
Pokud v rámci závodu jednotlivců splníte podmínky TEAM 24 OB, započítáme
Vaše výsledky do “štafetového” součtového závodu.
Trať K2 je možné absolvovat s doprovodem nebo ve skupince, s jednou mapou.

PŘÍJEZD A
PARKOVÁNÍ

D4, sjezd 41, na kruhovém objezdu směr Dubenec a před Dubencem odbočte
vlevo, značeno. Parkování do 12:00 podle pokynů pořadatelské služby, později
samostatně. Bez poplatku.

VZDÁLENOSTI

parkoviště - cíl (centrum) 800 m, cíl - start 200 m

PREZENTACE

Není! Vše je třeba řešit předem on-line, dohlášky ani změny na místě možné
nebudou. Pokud potřebujete potvrzení o zaplacení, kontaktujte nás na
info@fspraha.cz.

MAPA

Houpačka nad štolami 1:10 000, E 5 m, stav jaro 2020, autoři Milan Borovička,
Roman Horký, Pavel Kurfürst, mapový klíč ISOM 2017.
Rozměr A4, laserový tisk. Mapa je vodovzdorně upravena (PRETEX).

POPISY KONTROL

Na mapě, rovněž možnost vlastního tisku předem – PDF naleznete v ORISu.

TERÉN

Zvlněný, porostově členitý se střední hustotou cest, ve velké části prostoru
terénní detaily a kameny.

PARAMETRY TRATÍ

Trať
K2
K3
K3,5
K4
T4
T5
T6
T7
nT5
nT7

Délka
2,0
2,6
3,5
4,1
3,8
4,8
6,1
7,1
4,9
6,8

Převýšení
35
55
90
85
90
110
145
140
105
160

Kontrol
6
7
8
11
14
13
18
21
13
19

RAŽENÍ

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent, v bezkontaktním
režimu.

START

00 = 11:00 denní závod
00 = 21:00 soumrakový/noční závod
Závodníci, startující v stejné minutě, budou startovat v oddělených koridorech.
Koridory mají u vstupu označení kategorií.
Závodníci všech kategorií razí na startovní čáře startovací krabičku.
Startuje se intervalově podle startovní listiny. Kdo se nezapsal do startovní
listiny, dostane startovní čas přidělený na startu, po 12:00!

UPOZORNĚNÍ

Závod pořádáme v režimu epidemiologických opatření. Přijel – odběhl – odjel –
potěšil se výsledky on-line. Vezměte v úvahu aktuální situaci a zvažte účast,
pokud patříte do skupiny rizikových osob. Prosíme, neúčastněte se akce, pokud
máte jakékoliv příznaky nakažlivé nemoci. Buďte ohleduplní k ostatním.
V prostoru závodu je extrémně zvýšený výskyt klíšťat! Chraňte se!

MYTÍ

Ve vodní nádrži Drásov, vzdálenost 700 m od cíle. Pitná voda v cisterně není
určena k mytí!

OBČERSTVENÍ

Pitná voda v cisterně, do vlastních nádob. Výčep piva, rovněž do vlastních nádob.

SOUTĚŽ TEAM 24 OB

Dospělí: 6 závodníků (nejméně dvě ženy a jeden veterán nebo dorostenec). Do
teamové soutěže se počítá součet nejlepších výsledků ze všech šesti tratí (T4, T5,
T6, T7, NT5, NT7) Tratě T4 a T6, které jsou vypsané pro denní i noční závod, může
team absolvovat ve dne a/nebo v noci. Nikdo ale nesmí běžet stejnou trať
dvakrát. (Závodníci nočních tratí mohou běžet předtím i ve dne, ale jinou trať.)
Děti: 4-6 závodníků max. kat DH14 (minimálně musí být v týmu dvě dívky a dvě
DH12 nebo mladší). Počítá se součet nejrychlejších časů na jednotlivých tratích.
Tratě lze běžet i v noci. Nikdo nesmí běžet stejnou trať dvakrát.
Z již přihlášených závodníků je stále možné složit teamy a vyplnit složení teamu
do formuláře na konci pokynů. Uzávěrka je v čase startu 00, v sobotu v 11:00.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Pouze on-line. Vítězové v soutěži TEAM 24 OB (dospělí), TEAM 24 OB (děti)
vyhrávají poukaz na startovné zdarma v odloženém závodě 24OB v roce 2022.
Všechny zúčastněné týmy si mohou vyzvednout na dalších závodech eko trendy
kelímky.

PROTESTY

Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč během závodu, případně po
závodě na adresu: kaj@kaj.cz

GDPR

Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů, a to v
podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu akce. V průběhu akce
budou pořizovány zpravodajské fotografie či videa sloužící k informování

veřejnosti o proběhlé akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb.,
Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie či videa k
osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB). V
případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.
FUNKCIONÁŘI
ZÁVODU

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:

Ondřej Skripnik
Karel Nitsch
Pavel Kurfürst

