PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH
OPATŘENÍ V DŮSLEDKU AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ
SITUACE.
PROSÍME O OHLEDUPLNOST, ODPOVĚDNOST A SELSKÝ
ROZUM.
POKUD SE NECÍTÍTE ZCELA V POŘÁDKU, NA ZÁVODY
PROSÍM NEJEZDĚTE!
NENÍ-LI TO NEZBYTNĚ NUTNÉ, NEZDRŽUJTE SE NA
PREZENCI, SHROMAŽDIŠTI, DIVÁCKÉ KONTROLE APOD.

ŠTAFETY MLÁDEŽE 16.9.2020
PRAHA – ZÁTIŠSKÝ POTOK
POKYNY
Datum:

16.9.2020 (středa)

Předp. časy vítězů

15-20 minut (na úseku štafety)

Vzdálenosti:

centrum – prezentace: 0 m
centrum – start: 0 m
centrum – cíl: 0 m

Prezentace:

v centru závodu 15:00 - 16:00

Dohlášky:

nebudou umožněny

Soupisky:

přes ORIS do 15. 9. 2018 do 17:00 hod.
na prezentaci budou soupisky měněny pouze ve výjimečných případech (nemoc, zranění).

Startovní čísla:

závodníci běží se startovním číslem, které jsou povinni nést viditelně na hrudi

OB Zvole
startovní čísla budou k vyzvednutí na prezentaci
startovní čísla budou v cíli odebírána
Popisy kontrol:

k dispozici pouze na mapách

Vzorová předávka:

Ukázka vzorové předávky proběhne v 16:00.

Start:

hromadný po vlnách, 00 = 16:15
16:15 DH10 + D14
16:20 DH12
16:25 H14
16:30 OPEN
Závodníci prvních úseků jsou povinni se dostavit na start 4 minuty před svým startovním
časem, závodník je povinen si na startu čip vymazat a zkontrolovat
pro závodníky se SIAC čipem bude v místě startu k dispozici SIAC off krabička.
Start neodstartovaných úseků proběhne hromadně, čas bude upřesněn během závodu.

Startovní listina:

v ORISu a v centru závodu

Cíl:

Závod končí pro závodníka v cíli oražením cílové krabičky.
Cíl třetích úseků je v samostatném koridoru (v jiném než pro první a druhé úseky).

Pořadí v cíli:

O pořadí v cíli třetích úseků štafet rozhoduje rozhodčí.
Cílová krabička je umístěna až za cílovou čárou a závodník je povinen v cíli dodržet doběhové
pořadí na cílové čáře až do okamžiku oražení cílové krabičky.

Organizace předávky:

Závodník přibíhá ze sběrné kontroly, na určeném místě odhazuje mapu, orazí cíl a následně
dotykem předává dalšímu úseku.
Závodník odbíhající na další úsek si sám odebírá mapu dle svého startovního čísla a odbíhá
povinným úsekem na mapový start. Startovní číslo se skládá z čísla štafety a teček (počet
teček označuje úsek: 1 tečka = 1. úsek, 2 tečky = 2. úsek, 3 tečky = 3. úsek).

Organizace cíle:

závodník orazí cíl -> vyčte si čip -> vrátí číslo

Vybírání map v cíli:

Mapy se odhazují na určeném místě. Budou rozdávány po odstartování posledních úseků.

Vyčítání čipů:

V centru závodu, závodník je povinen si vyčíst svůj čip (i když závod řádně nedokončí).

Délky tratí, převýšení:

DH10 - 1.7-1.8 km, 50 m
DH12 - 2.1-2.2 km, 70 m
D14 - 2.4-2.6 km, 100 m
H14 - 2.8-3.0 km, 110 m
OPEN - 3.0-3.2 km, 120 m
délky tratí z veřejné kontroly do cíle: 600 – 900 m dle kategorie

Časový limit:

90 minut – za celou štafetu, v 18:30 začneme stahovat kontroly z lesa

Mapa:

1:10 000, E = 5 m, částečná revize 2020, ISOM 2000
rozměr: A4
správce mapy: VSP
způsob tisku: digitálně
mapa bude vodovzdorně upravená

OB Zvole
Zvláštní mapové
symboly:

jiný umělý objekt (černý křížek)
plošinka (hnědý křížek)

Způsob ražení:

SportIdent – kontaktní režim. Zapůjčení čipů pořadatel nezajišťuje.
V případě nefunkčnosti elektronického ražení je závodník povinen použít náhradní mechanické ražení.
Náhradní pole “R” pro mechanická ražení jsou umístěna na okraji mapy. Mapu s náhradním ražením je
závodník povinen v cíli předložit ke kontrole pořadateli.

Zakázané prostory:

Zákaz vstupu na nově osazené plochy (v mapě značeno značkou Zakázaná oblast). K místům, kde je
prováděna těžba dřeva není dovoleno se přibližovat na méně než 50 m, k místu nakládání dřeva na
vozidla pak na méně než 20 m. Je zakázáno vstupovat na nově zalesněné plochy a mladé porosty do
výšky 4 m a plochy přirozeného zmlazení.

Závodní prostor:

Veškerý les obklopující centrum závodu je závodním prostorem. Do závodního prostoru mohou závodníci
vstupovat pouze v době svého závodu.

Povinné úseky:

start -> mapový start: značeno koridory a červenými fáborky
sběrka -> cíl: značeno koridory a červenými fáborky

Občerstvení na trati:

není

Divácká kontrola:

všichni závodníci probíhají diváckou kontrolou, která je umístěna na okraji centra závodu (viz plánek
centra závodu)
divácká kontrola je veřejně přístupná zvnitřku centra závodu

divácké úseky:

příběh a odběh od veřejné kontroly
částečně mezi sběrkou a cílem

plánek centra závodu:

ve zvláštní příloze v ORISu

Terén

Svažitý terén s nejnižším bodem v údolí Zátišského potoka procházející středem závodního prostoru ze
severovýchodu na západ, porostově rozmanitý, místy obtížné průběžný. Středně hustá síť komunikací.

Nebezpečná místa:

V závodním prostoru může probíhat těžba a nakládka dřeva, prosím dbejte na svou
bezpečnost.

Upozornění:

Prosíme o dodržování zvýšených hygienických opatření v důsledku aktuální epidemiologické
situace.
Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru závodu.
V lese se nachází mnoho kontrol, často i blízko u sebe (v rámci pravidel). Kontrolujte pečlivě kódy,
popisy a pořadí kontrol.
Z důvodu malého prostoru v okolí centra závodu jsou u některých tratí kontroly, pořadová čísla
kontrol a spojnice kontrol blízko u sebe. Čtěte pozorně zákres a popisy kontrol.
Tratě jsou farstované.
Všechny kategorie překonávají málo frekventovanou místní komunikaci. Provoz nebude omezen,
prosím věnujte zvýšenou pozornost projíždějícím vozidlům.
V lese je větší množství zcela či částečně popadaných stromů – dbejte prosím zvýšené opatrnosti.

OB Zvole
Některé pěšiny jsou značně vymleté vodou (týká se zejména H14, D14 a OPEN) - dbejte prosím
zvýšené opatrnosti.
V lese se nachází větší množství lidí, cyklistů, pejskařů apod. Dbejte na svou i jejich bezpečnost.
Prosím počítejte s tím, že v důsledky těžby dřeva se objevují nové, na mapě nezakreslené paseky.
Podstatné změny byly v mapě aktualizovány, ale některé věci se mohou lišit – změny v podrostech,
vznik nových cest anebo horší viditelnost cest. Prosím počítejte s tím, že situace v lese se může
odlišovat od toho co vidíte v mapě.
Je přísně zakázáno poškozovat porosty na trati.
V centru závodu budou umístěny pytle na odpadky, včetně separátních pytlů na plastový odpad.
Prosíme závodníky, doprovod a fanoušky o třídění odpadu a dodržování čistoty v centru závodu i
v celém závodním prostoru.
Předběžné výsledky:

k dispozici v centru závodu

Vyhlášení vítězů:

vzhledem k současné epidemiologické situaci vyhlášení nebude, výsledky budou k dispozici
v ORISu, diplomy a ceny zašleme.

Šatny:
Mytí:
Dětská školka:
Občerstvení:
WC:
První pomoc:

nebudou k dispozici
nebude zřízeno
nebude zřízena
Z hygienických důvodů nebude zřízeno, prosím přineste si dostatek vlastních tekutin.
Nouzové v centru závodu, udržujte prosím čistotu.
v centru závodu

Uzavření cíle:

18:30

Doprovod na trati:

Závodník nesmí být během závodu doprovázen zvířetem.

Omezení:

bez omezení běžeckého oblečení a obutí

Hlavní pořadatelé:

ředitel: Jan Kolář (R3)
hlavní rozhodčí: Tomáš Hájek (R3)
stavitel tratí: Karel Švec (R3)

Jury:

Složení jury bude vyvěšeno v centru závodu.

Jan Kolář
ředitel závodu

Tomáš Hájek
hlavní rozhodčí

