POKYNY
Veteraniáda ČR na klasické trati 2020

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN
Český svaz orientačních sportů (ČSOS)
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT
SK Brno - Žabovřesky, oddíl orientačního běhu
DATUM
Neděle 20. 9. 2020
CENTRUM
Autokemp Na Kopci, Bystřice nad Pernštejnem
GPS: 49.5439N, 16.2930E
DRUH ZÁVODU
Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým
startem.
VZDÁLENOSTI
Parkování - centrum
Zastávka autobusu - centrum
centrum - start
centrum - cíl

do 500 m
100 m
2 100 m, 100 m převýšení
0m

PROGRAM
8:00- 10:00
11:00
15:00
17:30

prezentace
start 00
vyhlášení výsledků
uzavření cíle

POVINNÉ ÚSEKY
Start – začátek orientace
Sběrná kontrola – cíl
Budou vyznačeny koridory, případně fáborky.
PARKOVÁNÍ A PŘÍJEZD
Parkuje se na louce v bezprostřední blízkosti centra závodu. Z důvodu příjezdu do kempu důrazně
doporučujeme volit příjezd od Bystřice nad Pernštejnem. Příjezdová komunikace je úzká, stejně jako
odbočka na parkoviště. Je velmi pravděpodobné, že se budou tvořit kolony a samotné zaparkování
zabere několik (desítek) minut - počítejte s tím. Bude vybíráno parkovné 50 kč/auto.
Autobusy vyloží závodníky přímo u kempu na zastávce, následně odjedou podle pokynů parkovat do
obce Vír. (Objednávejte příjezd v orisu, děkujeme.) Nutný příjezd od Bystřice n. P.
Po naplnění parkoviště nebo nejpozději ve 12:00 nebude další příjezd na toto parkoviště možný, jen
odjezd. Následně se bude parkovat na vzdálenější ploše.
START
00 = 11:00, intervalový
Cesta je na start vyznačena modrobílými fáborky
Vzdálenost je 2 100 m, převýšení 100 m
Závodník je povinen v prvním startovním koridoru vymazat čip (CLEAR), ve druhém koridoru pak
čip zkontrolovat (CHECK). V posledním startovním koridoru bude k dispozici krabička SIAC TEST.
MAPA
Zubštejn 1:10 000, E = 5m, Velikost = A3
Mapový klíč ISOM 2017-2, stav září 2020.
Pro všechny kategorie vytištěna laserovou technologií certifikovanou tiskárnou CCB na vodovzdorný
materiál PRETEX.
Mapovali: hlavní kartograf Petr Mareček, revize srpen-září 2020 Zdeněk Rajnošek
Mapy se v cíli neodevzdávají. Prosíme, dbejte na dodržování zásad fair play
ČASOVÝ LIMIT
Pro všechny kategorie 150 min.
POPISY KONTROL
Budou k samoobslužnému odběru v centru.

CENTRUM ZÁVODU
Prosím třiďte odpad do pytlů na plast (zelené barvy) a ostatní (černá barva).
V centru závodu je restaurace. Provozovatelé budou mít připravena dvě teplá jídla - guláš a bezmasé
těstoviny. Nabízeny budou i další pokrmy - polévka, klobásy, hranolky, … vše najdete v restauraci v
centru. Prosíme, nepoužívejte restauraci jako šatnu!
Pro stavbu klubových stanů budou vyhrazeny prostory viz plánek centra.
V centru se nachází pozůstatky po festivalech - dřevěné “sochy”, nedokážeme zaručit bezpečnost v
jejich bezprostředním okolí, proto doporučujeme nevstupovat do prostoru, kde jsou. Bude ohraničeno
páskou.

PARAMETRY TRATÍ
Kategorie délka (km) převýšení (po postupu) počet kontrol
H35
8,5
570
17
H40
7,7
470
13
H45
7,2
530
13
H50
5,8
395
13
H55
4,9
290
10
H60
4,2
235
9
H65
4,2
230
10
H70
4,1
205
9
H75
3,5
225
8
H80
3,5
200
7
D35
6,2
325
12
D40
5,7
320
11
D45
5,6
285
12
D50
4,9
260
10
D55
4,2
220
9
D60
3,7
190
8
D65
2,8
150
9
D70
2,5
110
8
D75
2,4
110
7
PROSTORY S OMEZENÝM NEBO ZAKÁZANÝM PŘÍSTUPEM
Je zakázáno vstupovat do oplocenek a do bezprostřední blízkosti skládek dříví, hrozí rozvalení a
možný těžký úraz. Dále je v prostoru několik míst, která budou ohraničena páskou (výsadba nových
stromků) - obecné pravidlo zní nevstupovat do takto označených ploch. A v neposlední řadě prosíme
o ohleduplnost - nešlapejte po nově osázených plochách a neničte les.
OBČERSTVENÍ
V cíli, na startu, na trati na kontrolách (vyznačeno v popisech). K dispozici pitná voda
PRVNÍ POMOC
V cíli bude přítomen zdravotník.
TOALETY
Mobilní toalety v centru.
MYTÍ
Možnost v teplých sprchách na žeton, k zakoupení v restauraci. Případně v potoce.

VÝSLEDKY
Průběžné výsledky budou promítány a vyvěšovány v centru závodů, konečné budou k dispozici na
webu závodu a v ORISu. Bude zajišťován on-line přenos mezičasů z radiokontrol, ty budou dostupné
na internetové adrese liveresultat.orientering.se.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Předpokládaný čas vyhlášení v neděli od 15:00 hod. Budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci ve všech
kategoriích Veteraniády. Bude upřesněno rozhlasem.
DĚTSKÁ ŠKOLKA
Pořadatelé nabízí možnost využít dětskou školku, ve které budete moci odložit svou ratolest na dobu
nezbytně nutnou. Minimální věk dítěte jsou 3 roky. Vybavte prosím svou ratolest vším potřebným.
Maximální doba pobytu dítěte ve školce jsou 4 hodiny.

INFORMACE
web
ORIS

https://klasika2020.zabiny.club/
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6035

kontaktní osoby: změny/dohlášky:
organizace:

Jakub Hruška, mcr2020@zabiny.club
Jan Drábek, jan_drabek@volny.cz, 608 477 026

SYSTÉM RAŽENÍ
Elektronické, jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON
včetně cílových jednotek (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). 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 závodník povinen
předat ke kontrole v cíli. Závodník je povinen vyčíst si po doběhu svůj čip, a to i v případě, že závod
nedokončil. Čas je měřen s přesností na celé vteřiny. Na prezentaci je možné v omezené míře zapůjčit
čipy v5 a v8. Požadavky na zapůjčení hlaste předem v ORISu.
TERÉN
Členitý prostor Hornosvratecké vrchoviny, nacházející se v nadmořské výšce 375 m.n.m. až 716
m.n.m. Smíšený les dosahující až horských parametrů (převýšení více než 300 m). Ve V a SZ části
převažuje vzrostlý listnatý les s porosty buku a dubu. V JZ části je dominantní jehličnatý les. Větší
množství skalních útvarů, suťovisek a kamenných moří na příkrých svazích údolí. Středně hustá síť
komunikací.

ZÁVODNÍ PROSTOR
Veškerý prostor mimo značenou cestu na start je závodním prostorem. Závodníkům je povolen vstup
do závodního prostoru pouze v časovém intervalu mezi okamžikem svého startu a průchodem cílem.
PŘEDPIS
Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích
předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2020.
UPOZORNĚNÍ
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky, nově osázené
plochy (které budou ohraničené v terénu) a do oplocenek (značka 524.0).
Do prostor, vyznačených v mapě značkou 412 (obdělávaná půda) je přístup povolen, jedná se o
sklizená pole.
Závodním prostorem prochází zpevněné cesty, kde je možný provoz cyklistů, výjimečně pak výskyt
aut a lesní techniky. Doporučujeme tejpování a repelenty proti klíšťatům.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se
souhlasem ředitele závodů.
PROTESTY
Dle Pravidel OB. Vklad při podání protestu je 400 Kč. Protesty proti oficiálním výsledkům možno
doručit na e-mailovou adresu: honzafiala0@gmail.com
JURY
Jména členů budou zveřejněna v centru závodu. Členství bude nabídnuto těmto závodníkům:
Hadač Miroslav (AOP), Čech Radovan (TBM), Otrusina Jiří (JPV)
HLAVNÍ FUNKCIONÁŘI
Ředitel závodu:

Jan Drábek

Hlavní rozhodčí:

Jan Fiala (R1)

Stavba tratí:

Jan Zháňal (R2)

Info COVID-19 – prosíme všechny účastníky o důsledné dodržování následujících opatření:
Pokud se cítíte nemocní, nachlazení, máte teplotu či jiné příznaky akutní virózy nebo jste byli
nedávno v kontaktu s akutně nemocnými, kteří by mohli mít Covid-19, závodů se neúčastněte!!!
Udržujte dostatečný odstup od ostatních účastníků akce, doporučeno minimálně 2 m.
Při pobytu ve všech vnitřních prostorách je povinnost používat roušku, s výjimkou doby konzumace
nápojů a pokrmů.
Doporučujeme používat roušky i v centru závodu a v karanténě.
Využívejte nádoby s dezinfekcí rozmístěné na shromaždišti, v karanténě a na dalších místech,
dezinfikujte si ruce.
Velice děkujeme za Vaši ohleduplnost k ostatním.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Přihlášením se na tento závod účastník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn v nezbytné nutné
míře zveřejnit jeho osobní údaje v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a
výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. Závodníci běžící s GPS jednotkou berou
na vědomí, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu závodu. V průběhu akce budou
pořizovány zpravodajské fotografie a videa sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě,
vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Během
závodu mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro
propagaci klubu OB). V případě, že si nepřejete být foceni, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Závody probíhají za podpory města Bystřice nad Pernštejnem a kraje Vysočina.
Konání akce umožnil správce lesů Lesy ČR s.p.

Partneři klubu:

Závod podpořili

Komerční partneři ČSOS

Mediální partneři ČSOS

Podporovatelé ČSOS

