POKYNY K ZÁVODU
Liga Vysočiny – krátká trať

Datum:

16. 10. 2021

Místo (centrum):

Cejle – Horní Hutě (N 49°22.424', E 15°26.298') – areál RS Mokov

Vzdálenosti:

parkování – centrum: 100 m, neznačeno (od parkování autobusů 700 m)
centrum – start: 900 m, značeno modrobílými fáborky
centrum – cíl: 100 m

Dopravní upozornění: v obci Dvorce je uzavřen most na silnici 602 (Jihlava-Pelhřimov), příjezd od Jihlavy je
tak nejlepší přes Kostelec. Průjezd obcí Cejle je uzavřený (výstavba kanalizace), příjezd od
Pelhřimova je nejlepší přes Nový Hojkov – obojí viz dopravní mapa.
Parkování:

na louce v těsné blízkosti centra, dbejte pokynů pořadatelů.
Parkování autobusů na „točně“ u křižovatky u příjezdové silnice, 700 m od centra

Prezentace:

pokud máte řádně zaplaceno tak není nutné na prezentaci vůbec chodit, pokud
možno vyřešte vše předem on-line (platby na účet lze posílat až do pátku, přeplatky
pošleme zpět na účet příští týden, účetní doklady jsou dostupné v ORIS, změny čipu
posílejte předem na SJIprihlasky@seznam.cz)
Dohlášky na místě pouze do kategorií HDR a P dle dostupného počtu map.

Epidem. opatření:

Vstupem na shromaždiště každý účastník akce vyjadřuje, že splňuje všechny podmínky
vyjmenované v aktuálních nařízeních, opatřeních atp. Ministerstva zdravotnictví ČR a
dalších odpovědných orgánů pro účast na hromadné sportovní akci a je schopen toto
prokázat při kontrole ze strany pořadatele či orgánu ochrany veřejného zdraví.

Převlékání:

ve vlastních dopravních prostředcích, v centru je možné postavit oddílové stany

Start:

intervalový, 00 = 10:30
Kategorie HDR a P startují libovolně mezi 10:30 až 11:30.

Terén:

zvlněný terén, 600-750 m.n.m., porostově rozmanitý les s proměnlivou průběžností,
většinou těžší podložka (podmáčená místa, klacky, kameny), množství kamenů a
kamenných polí, nové velkoplošné paseky

Systém ražení:

SportIdent - bezkontaktní ražení, přesnost měření času 1 s.
V předstartovním koridoru je povinnost vynulovat čip a provést kontrolu nulování. V cíli
se razí cílová kontrola (nastavena v bezkontaktním módu). V případě poruchy jednotky SI
se razí kleštěmi do dolního okraje mapy, v tomto případě je třeba na tuto skutečnost
upozornit pořadatele v cíli. Každý závodník je povinen si po absolvování závodu vyčíst čip
v centru závodu (i v případě že závod nedokončí). Jeden čip smí být v závodě použit pouze
jedním závodníkem.

Popisy kontrol:

k odběru v centru závodu

Mapa:

Přední skála 2021, stav podzim 2021, hl. kartograf Z. Rajnošek, revize M.Kratochvíl,
měřítko 1:10.000, E 5 m, mapový klíč ISOM 2017-2, mapa bude upravena vodovzdorně
(pretex)

Zvláštní mapové značky:
x malá stavba
o turistické odpočívadlo
* vodojem (železná konstrukce)
Zakázaný prostor: Prostorem závodu jsou všechny přilehlé lesy a paseky okolo parkování a centra.
Parametry tratí:

viz ORIS

Povinné úseky:

start – začátek orientace
poslední kontrola - cíl

Cíl:

Časový limit: 80 minut, mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte fair-play

Výsledky:

průběžné výsledky na velkoplošné TV v centru, konečné výsledky v ORIS

Vyhlášení vítězů:

co nejdříve po skončení závodů budou vyhlášeny kategorie DH10 - DH14
Závodníci kategorie HDR dostanou sladkou odměnu v cíli.

Občerstvení:

v cíli voda/šťáva
V centru bufet s jednoduchým občerstvením

WC:

v centru závodu – v hlavní budově rekreačního střediska

Mytí:

není zajištěno

Upozornění:

Dávejte pozor při běhu po nových pasekách (klacky apod.), naopak starší paseky poměrně
rychle zarůstají podrostem. V době přípravy se v prostoru závodu těžba dřeva neprováděla
(těží se ale na několika místech v blízkém okolí), ale nejde vyloučit, že tomu tak v den
závodu nebude. K místu provádění případné těžby stromů nebo jiné mechanizované
činnosti není dovoleno se přibližovat. Pozor na případný pohyb vozidel a lesní techniky.
Je zakázáno lézt na hromady dřeva na okraji louky pro parkování (i kdekoliv jinde).
Všichni účastníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Vlastník lesa ani
pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmu na zdraví.

Dětská školka:

pořadatel nezajišťuje hlídání dětí

Předpis:

závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu.

Protesty:

písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč

Hlavní osoby:

ředitel závodů: Eva Dokulilová
hlavní rozhodčí: Milan Venhoda (R1)
stavitel tratí: Aleš Prášil

Ochrana osobních údajů a fotografování:
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních
údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v
informačním systému ORIS a na webu závodu. V průběhu akce budou pořizovány
zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě v souladu s
§ 89 zákona č. 89/2012 sb. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě
závodníků V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně
fotografovi.

