
Pokyny   
Mistrovství   oblasti   Vysočina   na   klasické   trati   

Jarní   závod   Ligy   Vysočiny   
  

Přihláškou   závodník   potvrzuje,   že   dodrží   všechna   vládní   epidemiologická   nařízení   a   nese   za   
toto   dodržení   plnou   zodpovědnost.   

Druh   závodu:    pěší   denní   závod   jednotlivců   na   klasické   trati   s   intervalovým   startem   a   s   pevným     
pořadím   kontrol,   rankingový   koeficient   1,02   

Pořádající   orgán:    ČSOS,   sekce   OB,   oblast   Vysočina   

Pořádající   subjekt:    UNITOP   Sportovní   klub   policie   Žďár   nad   Sázavou,   z.s.   

Datum: neděle   13.6.2021   

Centrum:  Koupaliště   Sázava    (49.5549739N,   15.8766569E)   

Kategorie:  H10,   H10N,   H12,   H14,   H16,   H18,   H21C,   H21D,   H35,   H45,   H55,   H65,   H70,     
D10,   D10N,   D12,   D14,   D16,   D18,   D21C,   D21D,   D35,   D45,   D55,   D65,   HDR,   P   
  

Prezence:  v   centru   závodu,   pouze   pro   účely   vydávání   zapůjčených   čipů   a   pro   změny   čísla     
čipu.   Vynucené   změny   přednostně   zasílejte   až   do   sobotního   večera   na   email   
novohradskyp@seznam.cz .   Změna   je   platná   až   po   obdržení   potvrzovacího   mailu.   
Dohlášky   po   2.   termínu   přihlášek   a   na   místě   pouze   velmi   omezeně   dle   možností   
pořadatele.   
  

Parkování: osobní   automobily   v   centru   a   jeho   těsném   okolí   dle   pokynů   pořadatele.   Bude   
vybírán   poplatek   20   Kč.   

autobusy   vysadí   závodníky   na   zastávce   u   odbočky   ke   koupališti   a   odjedou   parkovat   
do   obce   Sázava,   autobusová   zastávka   u   obecního   úřadu   -   viz.   mapka   v   ORISu.   

Převlékání:  vlastní   vozidla ,    oddílové   stany .    Školka   na   hlídání   dětí   nebude   k   dispozici.   

Vzdálenosti:  Parkoviště   –   centrum   do   300   m   
Zastávka   bus   -   centrum   350   m   
Centrum   –   start   1000   m   –   modro-bílé   fáborky   
Cíl   –   centrum   1300   m   –   červené   a   modro-bílé   fáborky   
Cesta   z   cíle   vede   v   blízkosti   startu   

Start   00:    10:00   hod ,   intervalový   

Kategorie   P   a   HDR   mohou   startovat   kdykoliv   do   času   120.   Tyto   kategorie   mají   
vlastní   koridor   a   startují   na   startovací   krabičku.   Doprovodu   HDR   doporučujeme   
nejprve   absolvovat   svůj   závod   –   fair   play.   

Cíl: Dobíhající   závodník   orazí   na   cílové   čáře   cílovou   jednotku   a   vyčte   co   nejdříve   SI   čip     
(v   centru).   Mapy   se   v   cíli   neodevzdávají,   dodržujte   zásady   fair   play.   

Uzavření   cíle: 14:45   
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Čas.   limit: 150   minut   pro   všechny   kategorie   

Systém   ražení:    SportIdent   bezkontaktní.   Jeden   SI   čip   smí   být   v   závodě   použit   pouze   jednou.   
Každý   závodník   je   povinen   provést   před   startem   vynulování   a   kontrolu   SI   čipu   a   nechat   si   po   
doběhnutí   co   nejdříve   vyčíst   údaje   ze   SI   čipu   do   počítače   (a   to   i   v   případě,   že   nedokončí   závod!).   V   
případě   poruchy   SI   jednotky   použije   závodník   mechanické   ražení   kleštěmi   do   políček   R   na   mapě,   
na   tuto   skutečnost   je   závodník   povinen   upozornit   ihned   po   doběhnutí   rozhodčího   v   cíli.     V   
posledním   koridoru   před   startem   bude   jednotka   na   kontrolu   stavu   baterie   čipu   SIAC.   

Vyčítání   čipů   :    v   centru   závodu.   

Mapa: Babín   15,   stav   6/2021,   měřítko   1:15   000,   E=5,   pro   kategorie   H18,   H21C,   H35,   D21C   
Babín   10,   stav   6/2021,   měřítko   1:10   000,   E=5m,   pro   všechny   zbývající   kategorie   
Rozměr   obou   map   A4,   mapový   klíč   ISOM   2017-2.   Autor   Zdeněk   Rajnošek   
Mapy   budou   vodovzdorně   upraveny     -   na   papíru   Pretex   

Zvláštní   mapové   symboly: černý   křížek   =   jiný   umělý   objekt   
hnědý   trojúhelník   =   plošinka   

Popisy   kontrol:    Popisy   budou   zveřejněny   k   vytištění   v   ORISu.    Na   mapách   NEBUDOU!   

Závodní   prostor:    veškerý   les   východně   od   silnice   Hamry   -   Česká   Mez   s   výjimkou   cesty   na   start   a     
z   cíle.   
Zakázané   oblasti   v   závodním   prostoru   jsou   na   mapě   vyznačeny   fialovým   
šrafováním   -   značka   709   z   mapového   klíče.   
Delší   tratě   mají   na   trati   povinný   průchod   -   značka   710   z   mapového   klíče.   V   terénu   
bude   zvýrazněno   červeno-bílou   výstražnou   páskou.   
  

Terén:  Dobrá   viditelnost,   hustá   síť   komunikací,většinou   lehká   průběžnost.   Na   mnoha     
místech   probíhá   intenzivní   kůrovcová   těžba.   Dbejte   zvýšené   opatrnosti   v   těchto   
oblastech!   
Vedení   vysokého   napětí   ve   východní   části   mapy   je   v   rekonstrukci.   Na   několika   
místech   je   vedení   včetně   sloupů   dočasně   odstraněno.   Dbejte   zvýšené   opatrnosti,   
probíháte   stavbou.   Týká   se   to   kategorií   H18,   H21C,   H35,   D21C.   

Předpokládaný   čas   vítěze:    Dle   soutěžního   řádu   oblasti   Vysočina   

Občerstvení:    Na   trati   čistá   voda   
V   cíli   balená   voda   
V   centru   -   bufet   s   obvyklým   sortimentem   v   režii   provozovatele   zařízení.   

Hygiena: WC   v   sociálním   zařízení   kempu.   WC   po   cestě   na   start   ani   na   startu   není.   

Výsledky: Předběžné   výsledky   nebudou   vyvěšovány.   
Konečné   výsledky   budou   zveřejněny   na   webu   (ORIS).   

Vyhlášení   : Nebude   organizováno.   Závodníci   kategorie   HDR   obdrží   při   vyčítání   drobnou     
odměnu.  Vyhlášení  vítězů  mistrovství  oblasti  včetně  předání  medailí  a  diplomů            
proběhne  později  na  jiném  závodě  Ligy  Vysočiny,  až  to  epidemiologická  situace             
dovolí.   
  

Upozornění:    Všichni   závodníci   startují   na   vlastní   nebezpečí.   Provozování   prodejní   nebo     
propagační   činnosti   je   možné   jen   se   souhlasem   ředitele   závodu.   
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Zdravotní   zabezpečení: V   cíli   a   v   centru   bude   k   dispozici   lékárnička.   Nejbližší   nemocnice     

Novém   Městě   na   Moravě   a   v   Havlíčkově   Brodě.   
Na   závody   nejezděte,   pokud   se   nebudete   cítit   dobře   a   budete   mít   
jakékoliv   pochybnosti   o   svém   zdravotním   stavu.   

Jury   (návrh):  Petr   Kaňák   SJI6115   
Josef   Sabol   CTB9902   
Dana   Wurzelová   OSN6654  

Předpis: Závodí   se   dle   platných   pravidel   OB   a   soutěžního   řádu   oblasti   Vysočina.   

Důrazně   upozorňujeme   majitele   psů   na   dodržování   článku   20.7   pravidel   OB.   
Závodníci   doprovázení   psem   nebudou   vpuštěni   na   trať.   

Protesty: Dle   Soutěžního   řádu   písemně   hlavnímu   rozhodčímu   s   vkladem   200   Kč.   Případné     
protesty   proti   oficiálním   výsledkům   na   emailovou   adresu   hlavního   rozhodčího:   
novohradskyp@seznam.cz   

Ochrana   osobních   údajů   a   fotografování   (GDPR):  Přihlášením   se   na   tento   závod   každý   účastník   
souhlasí   se   zveřejněním   svých   osobních   údajů   v   rozsahu   povinného   formátu   ČSOS   a   to   v   podobě   přihlášky,   
startovní   listiny   a   výsledků   na   webu   závodů,   v   informačním   systému   ORIS,   v   pokynech   pro   účastníky   a   na   
shromaždišti.   

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,   potřebě   sponzorů   a   podobně.   V   případě,   
že   nesouhlasíte   s   fotografováním,   oznamte   to   explicitně   fotografovi.   

Funkcionáři: Ředitel   závodu: Jan   Hladílek   
Hlavní   rozhodčí: Petr   Novohradský   –   R3   
Stavitel   tratí: Bořivoj   Skryja   –   R2   

  

Poděkování   za   vstřícné   jednání:   

Město   Žďár   nad   Sázavou   

Správa   lesního   hospodářství   Kinských   

Správa   areálu   koupaliště   Sázava   

Obec   Sázava   

  
Správný   směr   a   pěkné   sportovní    zážitky   Vám   přejí   pořadatelé   z   oddílu   PZR   
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