Český svaz orientačních sportů – TSM Jižní Morava

POKYNY
Utkání TSM/SCM Pardubicko a Vysočina/Královéhradecko/Valašsko/Jižní Morava
Nové Město na Moravě, 27. a 28. června 2020
Datum:
Centrum:
Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:
Typ závodu:
Funkcionáři:

Systém ražení:

Popisy kontrol:
Informace:
Parkování:
Vzdálenosti:

Prezentace:
Start:

Protesty:
Mapa:

Terén:
WC:
Časový limit:
Občerstvení:
Upozornění:

Bodování:

27. a 28. června 2020
Nové Město na Moravě, přírodní koupaliště, 49.5789889N, 16.0673436E
Český svaz orientačních sportů, TSM Jižní Morava
SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu (ZBM)
Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické (sobota) a krátké (neděle) trati s pevným
pořadím kontrol a intervalovým startem
ředitel:
Jan Drábek
hlavní rozhodčí:
Jan Fiala, R1
stavitelé tratí:
Miloš Nykodým (klasická trať), Daniel Hájek (krátká trať)
Elektronický systém Sportident – jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit vícekrát.
Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení
BEACON (umožňující ražení až do vzdálenosti 0,5 m). Cílová krabička bude zapnuta
v BEACON módu. Pro případ poruchy označovacího zařízení jsou na mapě pole pro náhradní
mechanické označení průchodu příslušnou kontrolou. Měření času s přesností na celé
sekundy.
K odběru na startu.
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6002
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6003
Nebude organizováno, v omezené míře možné u přírodního koupaliště.
parkoviště – centrum: do 200 m,
centrum závodu = cíl: 0 m,
centrum závodu = start sobota: 1200 m
centrum závodu = start neděle: 1100 m
po oranžových fáborkách.
v centru v čase 9:00 - 9:30
00 = 10:00 hodin. Výdej map ve třetím (posledním) koridoru. Závodníci se postaví ke svým
mapám, ale odeberou si je až v okamžiku startu. V prvním koridoru je povinnost orazit
kontrolu CLEAR, ve druhém kontrolu CHECK. Ve třetím koridoru bude k dispozici SIAC TEST.
Start kategorie P volný, dle pokynů startéra.
Nebudou přijímány.
Ochoza 1:15000 a Ochoza 1:10000, E=5m, bude vytištěna na voděodolný materiál,
rozměr A4, mapový klíč ISOM2017-2, hlavní kartograf Petr Mareček.
Zvláštní mapové značky: černý křížek = umělý objekt.
Vysočinský, hustá síť komunikací, kopcovitý, porostově pestrý.
V prostoru přírodního koupaliště. Po cestě na start není.
Sobota: 120 minut, neděle 90 minut.
V závodě na klasické trati bude na trati (na kontrole).
Doporučujeme krytí dolních končetin.Převlékání preferujeme ve vlastních dopravních
prostředcích, v omezené míře bude možno postavit vlastní tunely/stany.
Ve většině prostoru probíhala probírka stromů napadených kůrovcem. Na těchto místech
vznikly vytěžovací průseky, které ale nejsou, vzhledem k jejich četnosti, zakresleny v
mapě.
Bodují závodníci v kategoriích D16, D18, H16, H18. V jednotlivcích bodují závodníci v první
polovině výsledkové listiny své kategorie (zaokrouhleno nahoru). První závodník získává
tolik bodů, kolik závodníků v kategorii boduje, každý další o bod méně (bonifikace za první
tři místa 3, 2 a 1 bod); celkové pořadí v kategorii je dáno součtem bodů z obou závodů.
Vzhledem k malému počtu přihlášených z TSM Královéhradecko a TSM Valašsko budou do
soutěž regionů uvažováni pouze závodníci z regionů Pardubicko+Vysočina a Jižní Morava.
V každé kategorii a v každém závodě bodují za region vždy dva nejlepší závodníci; systém
bodování je 5, 3, 2 a 1 bod; vítězem se stane region, který získá větší počet bodů.

Ceny:
GDPR:

Služby:
Předpis:

Poděkování:

Jan Drábek
ředitel závodu

Nejlepší 3 závodníci v kategoriích D16, D18, H16, H18 získají finanční odměnu 300, 200 a
100 Kč (splatné převodem na účet).
Závodníci přihlášení k závodu souhlasí s použitím svých osobních údajů v minimální nutné
míře k tomu, aby mohli být zařazeni do startovní listiny, absolvovat závod a jejich výsledek
mohl být vyhodnocen. Současně souhlasí s případným pořízením svých fotografií za účelem
zpravodajství o proběhlé sportovní akci. Pokud by s fotografováním nesouhlasili, musejí
tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému fotografovi.
Hlídání dětí (školka) nebude organizováno.
V maximální možné míře budou dodržena platná Pravidla OB. Směrné časy a startovní
intervaly v kategoriích D16, D18, H16 a H18 dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB
ČSOS.
Děkujeme oddílu SK Orientační sporty Nové Město na Moravě (OSN) za poskytnutí
mapových podkladů a Petrovi Marečkovi za zajištění centra a povolení vstupu do lesa.
Jan Fiala
hlavní rozhodčí

