LIGA VYSOČINY 2021 – oblastní žebříček
POKYNY
_______________________________________________________
Přihláškou závodník potvrzuje, že dodrží všechna vládní epidemiologická nařízení a
nese za toto dodržení plnou zodpovědnost.
Závod proběhne za přísných aktuálně platných epidemiologických opatření. Prosím,
neshlukujte se, přijíždějte na svůj startovní čas, odjíždějte ihned po absolvování závodu
a nezdržujte se zbytečně v centru. Prosím, noste ochranu dýchacích cest při bližším
kontaktu s ostatními osobami.
Pořádající subjekt

SK Orientační sporty Nové Město na Moravě

Centrum

Vysočina aréna Nové Město na Moravě

Datum

6. 6. 2021

Prezentace

nebude otevřena.
Doklady si prosím vytiskněte z ORIS. Potvrzené doklady zašleme
naskenované emailem po vyžádání na: nechanicka@mybox.cz.

Půjčené čipy na základě žádosti v ORIS budou připravené na startu. Na startu budou k
dispozici další náhradní čipy.
Změny výhradně na email: pa.nechanicky@gmail.com do sobotního večera, vyčkejte na
potvrzení změny. Případné změny čipů hlaste před cestou na start u vyčítání.
Zapůjčení SI čipu za poplatek 40,-Kč, pro kategorie žactva včetně HDR zdarma.
Dohlášky v den závodu nejsou možné.
Shromaždiště

Nebude.
Převlékání výhradně ve vlastních dopravních prostředcích! Nebudou
vyvěšovány pokyny, startovky, ani výsledky. Prosím nezdržujte se v
centru!

WC

omezená kapacita u San‘s Café. Na startu WC není.

Vzdálenosti
parkoviště – start

cíl-vyčítání čipů
parkoviště – cíl
Parkování

2000 m, převýšení 130 m, značeno modrobílými fáborky – nechte si
dostatečný čas.
Cestou na start je zakázáno zkracovat si cestu přes louku!!!
Držte se prosím kraje lesa.
200 m, značeno červenými fáborky
Závodník je zodpovědný za vyčtení čipu.
300 m (Cesta na start se neshoduje s cestou z cíle.)
veřejné parkoviště ve Vysočina aréně, pozor na zákazy vjezdu na
některá parkoviště. Pokud bude parkoviště plné, možno použít
záchytné parkoviště pod sjezdovkou na Harusově kopci, cca 500 m

od arény. 49.5713242N, 16.0559567E
Parkování nebude korigováno pořadateli.
Časy vítězů

Dle směrných časů Soutěžního řádu Oblasti Vysočina, délky tratí jsou
zveřejněny v ORIS.

Způsob ražení

Pro všechny kategorie elektronický systém ražení SportIdent. Jeden
SI čip smí být v závodě použit pouze jednou. Kontroly budou
nastaveny pro bezkontaktní způsob ražení. Závodník je povinen v
prvním koridoru provést vymazání čipu, ve druhém koridoru vymazání
zkontrolovat. V případě poruchy jednotky SI je závodník povinen
označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do mapy. Mapu s
náhradním ražením je závodník povinen v cíli předat ke kontrole. Na
pozdější protesty nebude brán zřetel. V cíli se razí cílová jednotka.
Závodník je povinen vyčíst svůj čip v centru závodu, a to i v
případě, že závod nedokončí.

Popisy kontrol

K dispozici k vytištění v ORIS a na mapě.

Start

00 = 10:00, intervalový, vlny

Trať D10N, H10N bude značena červenobílými fáborky
Pro kategorie HDR bude připravena trať přímo ve Vysočina aréně, start libovolný na
startovací krabičku, ražení kontaktní SI. Trať nebude značena fáborky.
Pro každého malého závodníka sladká odměna v cíli.
Přihláška přes doplňkovou službu v ORIS systému do pátku 4. 6. 2021. Omezeně na místě
do vyčerpání map za 20 Kč.
Řazení koridorů:
3 startovní koridory:

1 koridor – nulování čipu,
2 koridor – kontrola čipu,
3 koridor – kontrola baterie SI a ostrý start.

Cíl

Cíl bude uzavřen po vypršení časového limitu posledního startujícího
závodníka nebo všech závodníků v cíli.
Mapy se v cíli neodevzdávají, prosím dodržujte zásady fair play.

Časový limit

70 minut pro všechny kategorie

Mapa

Ochoza 2021, 1:10 000, e =5 m pro všechny kategorie,
mapoval Petr Mareček, stav 5/2021, mapový klíč ISOM 2017.
Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Zvláštní mapové značky
Terén

o
x

turistické odpočívadlo
umělý objekt

Typický vysočinský, porostově rozmanitý, podmáčený, s hustou sítí
komunikací. V lese probíhá místy intenzivní těžba.

Závod bude probíhat za plného otevření singltreků, dbejte prosím zvýšené
opatrnosti při přebíhání tratí, ať nedojde ke střetu s cyklisty!!

Výsledky

Průběžné výsledky nebudou vyvěšovány v centru závodu. Konečné
výsledky budou zveřejněny v ORIS.
Vyhlášení výsledků neproběhne.

Občerstvení

v cíli nebude poskytováno žádné občerstvení.
Možno v SUN’S CAFFÉ – v areálu arény - pivo, limonáda, káva,
koláčky a jiné drobné občerstvení
http://www.vysocina.bike/test-centrum/suns-caffe-test-centrum - pro
veřejnost otevřeno 9:30 - 15:00

První pomoc

Drobná poranění budou ošetřena zdravotníkem v centru závodu. Pro
případy vážnějších poranění můžete využít nemocnici v Novém
Městě na Moravě

Protesty

Případné protesty proti startovním listinám či konečným výsledkům
zasílejte na emailovou adresu: radan.kamenicky@gmail.com.
Protesty v průběhu závodu předkládejte hlavnímu rozhodčímu s
vkladem 200 Kč.

Funkcionáři

Ředitelka závodu – Lenka Kamenická
Hlavní rozhodčí – Radan Kamenický
Stavitel tratí – Jan Nechanický, Daniela Nechanická

Jury

Voborníková Eva (CTB)
Kopecký Zdeněk (SJI)
Rosecká Alena (PZR)

Kontakt

lenkkastone@gmail.com

Ochrana osobních údajů a fotografování Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se
zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny
a výsledků v informačním systému ORIS. V průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské
fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, propagaci OB apod. v souladu s § 89
zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní
potřebě závodníků z doběhu do cíle apod. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte tuto
skutečnost fotografovi.

