POKYNY
Oblastní žebříček, závod oblasti Vysočina na klasické
trati, Staré Město pod Landštejnem
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 dokázat při kontrole ze strany pořadatele či orgánu
veřejného zdraví.
Pořádající subjekt: TJ Růžená, z.s., oddíl orientačního běhu (RUZ)
Pořádající orgán: Oblast Vysočina sekce OB ČSOS
Centrum: Cyklocamp - Staré Město pod Landštejnem
Cyklocamp pod Landštejnem – Kemp Česká Kanada jižní Čechy; 49.0137N,15.2520E
https://mapy.cz/s/fobegohuto
Datum: Sobota 30.10.2021
Druh závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a
intervalovým startem.
Ředitelka závodu - Eva Kubešová, R3
Hlavní rozhodčí - Hana Polednová, R3
Stavitel tratí – Petr Gregor, R3
Parkování: Dle pokynů pořadatelů v areálu Cyklocampu. Bude vybíráno parkovné 20 Kč.
Vzdálenosti:


Centrum - start: 700 m



Centrum - cíl: 1 200m

Cesta na start není společná s cestou z cíle.
Časy vítězů: Předpokládané časy vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti Vysočina; délky tratí
jsou zveřejněny na stránce závodu v ORIS.
Předpisy: Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu oblastních soutěží ČSOS 2021 – oblast
Vysočina a Prováděcích předpisů 2021 oblasti Vysočina.
Prezentace: V centru 9:00 - 9:45 hod. předpokládá se pouze půjčování čipů, vynucené změny (číslo čipu,
změna jména v kategorii atd.) možné do pátečního večera na e-mailu prihlaskyruz@seznam.cz. Na
prezentaci budou řešeny jen odhlášky, vyzvednutí zapůjčených čipů a případné změny čísel čipů nebo
jména v rámci kategorie a klubu. Dohlášky na místě pouze do kategorií HDR a P dle dostupného počtu
map. Účetní doklady jsou dostupné v ORIS. Pokud musíte na prezentaci, použijte respirátor.
Půjčení čipu: Poplatek 40 Kč, pro HDR a žactvo do DH14 zdarma. Za nevrácený čip bude účtován
poplatek 1 000 Kč.
Start: 00 = 10:30 hod. , intervalový. Kategorie HDR + P: Závodníci startují v libovolném čase, nejdéle
však do startu posledního závodníka ostatních kategorií, na startu razí startovní kontrolu.
Povinné úseky: Povinný úsek na mapový start a ze sběrky do cíle bude značený červenými fáborky.
Časový limit: 150 minut

Popisy kontrol: Samoobslužnou formou v centru závodu.
Způsob ražení: Pro všechny kategorie elektronický systém ražení SportIdent. SI krabičky budou
nastaveny na bezkontaktní způsob ražení (SIAC). Jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát.
Závodník je povinen v prvním koridorupřed startem provést vymazání čipu, ve druhém kontrolu mazání
(celkem před startem 3 koridory). V případě poruchy jednotky SI je závodník povinen označit průchod
kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček namapě. Mapu s náhradním ražením je povinen v
cíli předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.
Vyčítání čipů: V centru. Každý závodník je povinen si vyčíst čip; a to i v případě, že závod nedokončí.
Výsledky: Předběžné výsledky budou v tištěné formě průběžně vyvěšeny v centru.
Vyhlášení vítězů: Vyhlášení začne cca v 13.30 - 14:00 hodin. Budou vyhlášeni první tři závodníci
kategoriích DH10N, DH10, DH12, DH14.
Pro kategorii HDR bude připravena drobná odměna u vyčítání čipů.
Mapa: Nový Stálkov, 1 : 10 000, E = 5 m, mapoval: Jan Beneš, Arnošt Komárek (2021), revize: 10/2021.
Rozměr: A4; klíč: ISOM 2017-2. Mapy budou vodovzdorně upraveny (Pretex). Mapy se v cíli
neodevzdávají, dodržujte zásady fair-play.
Zakázané prostory: V blízkosti vodní nádrže – v mapě značeno červeným šrafováním.
Terén: Členitý terén v srdci České Kanady, 550 – 702 m n.m., se střední hustotou sítí komunikací, na
mnoha místech kameny, skalky, sem tam i skály. Kůrovcové holiny (již uklizené) nejsou výjimkou,
ale
stále převažují lesní porosty, jehličnaté i listnaté nejrůznějšího stáří. V některých místech stále probíhá
těžba, nemusí být zachyceno v mapě.
Školka: Nebude k dispozici.
Šatny: Pouze vlastní dopravní prostředky a venkovní prostředí shromaždiště/parkoviště.
Toalety, občerstvení: K dispozici toalety v areálu kempu, občerstvení bude provozováno v restauraci
Bikebar formou samoobsluhy.
Protesty: Případné protesty proti startovním listinám či konečným výsledkům zasílejte na e-mailovou
adresu prihlaskyruz@seznam.cz; protesty v průběhu závodu předkládejte hlavnímu rozhodčímu s
vkladem 400,- Kč.
První pomoc: Drobná poranění budou ošetřena v centru. Nejbližší pohotovost – nemocnice Jindřichův
Hradec.
Složení jury: Krejsa Jan (CHT), Voborníková Eva (CTB), Venhoda Milan (SJI)
Dopravní omezení: Ve Slavonicích je omezený provoz na silnici č. 152. Objízdná trasa je značená přímo
ve Slavonicích.
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele
závodu. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a v rámci svého zdravotního pojištění. Pořadatel
zajišťujepouze první pomoc v cíli. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel
neručí za škody způsobené třetí osobou. Upozorňujeme na zvýšené riziko pádu stromů, větví narušených
přírodními vlivy, možnost střetu s lesní technikou (nejenom) na lesních cestách. Pohyb účastníků akce v
lese a na lesních cestách je na vlastní nebezpečí. K místu provádění případné těžby stromů nebo jiné
mechanizované činnosti není dovoleno se přibližovat ne méně než 50 m, k místu nakládání dřeva na
automobily pak ne méně než 20 m. Zákaz vstupu do lesa se psem.
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 konaném závodě, propagaci OB atd. v souladu s § 89 zákona č.
89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě

závodníků, zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním,
oznamte tuto skutečnost fotografovi.
Předpisy: Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu oblastních soutěží ČSOS 2021 – oblast
Vysočina a Prováděcích předpisů 2021 oblasti Vysočina.

Jste na závodech poprvé?
Co s půjčeným čipem:
1. Na předstartu provést vymazání údajů z předchozího závodu v krabičce „NULOVÁNÍ“ (trvá déle
než běžné ražení - asi 3 vteřiny) poté krabička pípne a blikne. V koridoru před ostrým startem
provést kontrolu nulování v krabičce „KONTROLA“. Pokud kontrola nepípne, nebyl čip vymazán,
a je nutno se vrátit k „NULOVÁNÍ“ a pak znovu ke „KONTROLA“. Pro trať HDR a P je na startu
startovací krabička, tu orazte v okamžiku startu.
2. Po startu je nutné orazit všechny krabičky na kontrolách s kódy dle popisů (ty najdete na
shromaždišti v místě vyvěšování výsledků u své kategorie) v pořadí v jakém jsou na popisech
napsány a nakresleny v mapě (pokud se Vám stane, že místo na 4. kontrolu doběhnete na 5.,
můžete ji sice narazit, pak se vrátit na 4., ale pak stejně musíte jít a orazit znovu 5. kontrolu). V
případě, že kontrola nepípne ani neblikne, orazte kleštičkami na kontrole políčko R1, R2, nebo
R3 na mapě.
3. Nezapomeňte si orazit cílovou krabičku na cílové čáře.
4. Na shromaždišti je nutné nechat si vyčíst SI čip ve vyhodnocovací krabičce a to i v případě, že jste
závod z jakéhokoliv důvodu nedokončili. Zde také čip vrátíte.

KONÁNÍ AKCE UMOŽNIL PODNIK LESY ČR, S.P.

DĚKUJEME SPONZOROVI:

