Pokyny
9. a 10. závodu JO ve sprintu a veřejného závodu
Pořádající orgán:
Pořadatel:
Datum:
Centrum závodů:

Ještědská oblast sekce OB ČSOS
KOB Litvínov
sobota 16. října 2021
Areál bývalého kovošrotu Litvínov (Hamr), Jandečkova 264
GPS 50.5890003N, 13.5761350E

Parkování:

V centru závodů. Bude vybíráno parkovné 20 Kč.

Prezentace:

Prezentace převážně on-line. V centru závodu. Kluby se správně uhrazeným startovným na
prezentaci nemusí. Dohlášky množné pouze do kategorií HDR, P, T. Upřednostňujeme platbu
převodem. Přeplatky/nedoplatky budou převáděny bankovním převodem.

Šatny:

Využijte svých vozů. Oddílové stany je možné postavit na louce u startu.

Program:

8:30 – 9:30 prezentace
10:00 start 00 sprint 1
13:30 – 14:00 prezentace
14:30 start 00 sprint 2

Zařazení do soutěží:

9., 10. závod Ještědského žebříčku dospělých (JŽD)
6., 7. závod Ještědského žebříčku mládeže – podzim (JŽM)
závod rankingu s koeficientem 1.0, veřejný závod

Kategorie:

Závody počítané do Ještědského žebříčku: D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21K, D21L, D35,
D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21K, H21L, H35,
H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80.
Kategorie náborové: D10L, H10L, HDR (s doprovodem).
Kategorie příchozích: P (trať na úrovni H12, lehká obtížnost), T (trať na úrovni H18, střední
obtížnost).

Systém ražení:

SPORTident, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Označovací jednotky
systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON.
Vyčítání na shromaždišti u prezentace, v případě nefunkční jednotky SI razí závodník do R
políček v mapě. Záloha na zapůjčený čip 1500,- Kč. Při ztrátě se záloha nevrací.

Startovní listina:

na shromaždišti a v systému ORIS

Vzdálenosti:

Sprint 1
Sprint 2

Start:

Intervalový
Sprint 1: 00=10:00 (kategorie HDR, P a T dle příchodu na start, nejpozději však do času 60)
Sprint 2: 00=14:30 (kategorie HDR, P a T dle příchodu na start, nejpozději však do času 65)
Vzdálenost 500 m. Pro oba závody na stejném místě. Značeno modrobílými fáborky.

Cíl:

Značeno červenobílými fáborky.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip, a to i při nedokončení závodu.
Vyčítací jednotka bude v místě prezentace.
Cíl bude uzavřen 30 minut po uplynutí časového limitu posledního startujícího závodníka.

Povinné úseky

Start – mapový start (začátek orientace) a sběrná kontrola – cíl. Značeno červenobílými
fáborky

centrum – start: 500 m, centrum – cíl: 600 m, v blízkosti startu
centrum – start: 500 m, centrum – cíl: 200 m

Časový limit:

60 minut

Předpokládané časy vítězů:

V souladu se Soutěžním řádem JO 2021.

Zdravotník:

Zdravotník přítomen v místě cíle.

Mapy:

Sprint 1: Výsypka sever 21, 1:4 000, ekv. 2 m, ISSprOM 2019, stav jaro 2020, revize podzim
2021, formát A3.
Sprint 2: Park Nové Záluží 21, 1:4 000, ekv. 2 m, ISSprOM 2019, stav jaro 2020, revize podzim
2021, formát A4.
Mapoval: Milan Bílý. Mapy vytisknuty na odolném PRETEX papíru.
Mapy v cíli nebudou vybírány, zachovejte pravidla fair play.

Zvláštní mapové značky:

černý křížek – lavička, rozcestník, loď, podstavec železničního sloupu
černé kolečko – lampa
hnědý trojúhelník – plošinka
zelené kolečko (dva rozměry) – význačný strom
modrý čtverec – studna/vodní zdroj

Popisy kontrol:

Sprint 1 – na mapě a volně k odběru v centru závodů.
Sprint 2 – POUZE volně v centru.

Terén:

Sprint 1: Rekultivované území. V části těžko průběžný terén s hustým podrostem,
doporučujeme ochranu dolních končetin. Menší hustota cest, v propadlinách vodní plochy s
různou velikostí.
Sprint 2: Rekultivované území po těžbě hnědého uhlí. Příměstský lesní park se sítí
zpevněných cest, mimo cesty hustý těžko průchodný podrost. V prostoru lesoparku se
nachází několik větších vodních ploch.
Část cest v prostoru druhého závodu je přehrazena lehce překonatelným zábradlím s cedulí
‚Průchod zakázán‘. Závodníci mohou do těchto prostor vstupovat. Zábrany nejsou
zobrazeny v mapě. Závod se koná v rekreační oblasti, kterou hojně využívají cyklisté. Při
běhu po cestách buďte opatrní. Některé cesty jsou značně popraskané, při nepozornosti
hrozí zranění.

Zakázané prostory:

Mimo závod – dodržujte vyznačenou cestu při cestě na start. Celý okolní park je závodním
prostorem druhého sprintu.
Závod sprint 2 - Koryto vodního přivaděče a jeho okolí ve východní části mapy. Cesta v SV
části mapy na protipovodňové hrázi (v části úseku bude vyznačeno červeno-bílou páskou). Je
vyznačeno v mapě.

Dětský závod:

V blízkosti startu, pouze dopoledne.

Občerstvení:

Balená voda u vyčítání v centru závodu.
Prodejní stánek – pivo, limo, káva, čaj, grog, polévka, guláš, párek v rohlíku…

WC, mytí:

3 mobilní toalety v centru, používejte jen toalety určené pro náš závod. V centru je i toaleta
pro pracovníky areálu. Voda na mytí z cisterny, budou připraveny plastové lavory.

Dětská školka:

Nebude zajištěna.

Vyvěšování výsledků: Průběžně v centru závodů.
Vyhlášení výsledků:

Každý účastník kategorie HDR a HD10L obdrží drobnou odměnu po doběhu v cíli

Protesty:

Doložené vkladem 400Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB buď osobně či emailem na adresu: pavlikovajitkabca@seznam.cz (sprint 1), eneradova@gmail.com (sprint 2).

Jury:

Tomáš Vácha – R1
Michal Žejdlík – R3
Hanušová Petra – R3

Další informace:

Veškeré informace najdete v ORISu
Sprint 1: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6410
Sprint 2: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6411
kob.lit@centrum.cz

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu JO a Prováděcích pokynů k soutěžím JO
sekce OB pro rok 2021.

Hlavní funkcionáři:

Sprint 1
Ředitel závodu: Jan Kučerka
Hlavní rozhodčí: Jitka Pavlíková (R3)
Stavitel tratí: Jaroslav Nerad (R3)

Sprint 2
Ředitel závodu: Jan Kučerka
Hlavní rozhodčí: Eva Neradová (R3)
Stavitel tratí: Jiří Macek (R3)

Ochrana osobních údajů a fotografování:
Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu Českého
svazu orientačních sportů – a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním
systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam pořadatelů sloužící k
informování veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být pořizovány
fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci pořádajícího klubu). Nesouhlas s
fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi.

COVID info
udržujte odstup 2 metry, kde je to možné
využívejte dezinfekci z nádob v centru závodu
pokud se necítíte dobře, nenastupujte do závodu
zvažte svůj celkový zdravotní stav
dodržujte aktuální nařízení vlády ČR
Každý závodník musí na vyžádání předložit jedno z níže uvedených potvrzení.
- negativní PCR test na přítomnost nemoci Covid-19, ne starší než 7 dní, nebo
- negativní POC antigenní test na přítomnost nemoci Covid-19, ne starší než 72 hod, nebo
- završené očkování dle platného nařízení vlády, min. 14 dní po závěrečné dávce, nebo
- prodělání této nemoci v posledních 180 dnech.
Výše uvedené se nevztahuje na děti do dovršení 6 let.
Pro urychlení kontroly doporučujeme instalaci aplikace Tečka.

Závody se konají na pozemcích města Litvínova, Lesů České republiky a dalších soukromých subjektů. Chovejte se,
prosím, ohleduplně, abychom i v příštích letech mohli tyto prostory využívat.
Poděkování patří všem subjektům, které umožnily konání této akce: město Litvínov, Technické služby města
Litvínov, a. s., Jednotka sdružení dobrovolných hasičů města Litvínova, Lesy ČR, s. p., Palivový kombinát, s. p.,
Státní pozemkový úřad Teplice, Sev.En Energy, a. s., Severočeská Teplárenská.

