POKYNY pro individuální mapový trénink
Pořádající orgán:

Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

Orientační běh Havířov z.s.

Datum konání:

sobota 5. června 2021, čas 00 = 10:00

Místo:

Petrovice u Karviné, místní část Dolní Marklovice, Motokrosový areál Petrovice.

Prezentace:

Nebude otevřená. Dohlášky dle možností pořadatele, pouze předem mailem do 18:00
4.6.2021 nebo v den akce telefonicky nejpozději 2 hodiny před časem 00.

Parkoviště:

GPS souřadnice 49.9054125N, 18.5705906E.
Zákaz parkování před budovou klubu – otáčení autobusů MHD. Parkovné se nevybírá,
je možné ho uhradit formou dobrovolného příspěvku do kasičky. Je povinností
účastníků se řídit pokyny pořadatelů (parkuje se na soukromém pozemku).

Druh tréninku:

individuální mapový trénink v orientačním běhu na krátké trati s pevným pořadím
kontrol

Vzdálenosti:

parkování – centrum
v místě
centrum – start
1200 m
cíl – centrum
600 m
Na start se jde přes cíl.

Terén:

smíšený les s několika údolími, místy strmými, průběžnost dobrá, v místech
s podrostem ztížená.
Pozor, prostorem prochází státní hranice, tratě za ní nevedou, v rámci platných
protiepidemických opatření není povoleno hranici překročit.

Mapa:

Motokros, měřítko 1:10 000, E = 5 m, map. klíč ISOM, mapoval: Zdeněk Jakobi, stav
květen 2021. Formát A4, tisk Nord-Service Opava. Mapa tištěná na PRETEX. Na mapě
budou vytištěny popisy.
Zvláštní mapové značky: zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat.
Liniové tratě (HDR, H10N, D10N) jsou značeny fáborky

Popisy:

Na mapě a na webu akce k vytištění, v centru nebudou k dispozici

Start:

ve všech kategoriích intervalový start, čas 00 = 10:00. Startovní listina je zveřejněna
předem, doporučujeme účastníkům přijet až v čase startu. Cesta na start je značena
modrými fáborky.

Pokyny pro průchod startem: Na startu budou 3 koridory (účastník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty
před svým startovním časem). Účastník je povinen si vynulovat SI čip a orazit kontrolu
průchodu startem (Check). Nedodržení tohoto pořadí či předčasné oražení Check může
znamenat diskvalifikaci.
Systém ražení:

SportIdent, bezkontaktní ražení SIAC není podporováno. Pro případ poruchy SI
jednotek na jednotlivých kontrolách je účastník povinen využít náhradního
mechanického ražení do příslušných polí R1-R3 na mapě.

Zakázané prostory:

Při tréninku platí zákaz vstupu na soukromé pozemky značené olivovou barvou, do
oplocenek a vyznačených zakázaných prostorů.

Odevzdávání map:

Mapy se v cíli nebudou vybírat. Prosím dodržujte fair-play a neumožněte ostatním
před jejich startem nahlížet do tréninkové mapy.

Parametry tratí, předpokládané časy vítězů jednotlivých kategorií tréninku
Parametry tratí jsou zveřejněny na webu akce samostatně (v popisech jednotlivých
tratí). Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu MSKS OS – krátká trať.

Vyčítání čipů:

v centru akce, kde budou umístěny SI jednotky pro vyčtení SI čipů

Převlékání:

ve vlastních vozidlech

Mytí:

nebude zajišťováno

WC:

v centru akce kabiny ToiToi. Cestou na start není WC.

Občerstvení:

Pořadatel nezajišťuje. Cesta na start vede přes cíl, je možné si zde pití odložit.

Časový limit, čas uzavření cíle:
Cíl tréninku bude uzavřen po uplynutí limitu posledního startujícího účastníka,
nejpozději ve 13:30.
Zveřejňování výsledků: předběžné výsledky budou dostupné pouze online
Vyhlášení výsledků:

nebude, konečné výsledky pouze online

První pomoc:

Účastníci se akce účastní na vlastní nebezpečí a jsou sami výlučně odpovědni za svůj
zdravotní stav. První pomoc poskytnou pořadatelé v cíli, resp. záchranná služba (tel.
112).

Organizace a příprava tréninku:
Ředitel tréninku:

Tomáš Sochor, R2

Stavitel tratí:

Zdeněk Jakobi, R2

Dohled nad pravidly OB:

Hana Sochorová, R2

Ochrana osobních údajů
Přihlášením se na tento trénink každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném
formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků tréninku v informačním systém ORIS
(https://oris.orientacnisporty.cz/).
Fotografování
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém
tréninku, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány
fotografie k osobní potřebě účastníků (jako vzpomínka na akci, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z
vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně
fotografovi.
Upozornění
V lesním porostu byl zjištěn zvýšený výskyt klíšťat, použijte repelenty a po skončení akce kontrolu.
Prosíme o dodržování všech aktuálně platných epidemiologických nařízení. Nezdržujte se v prostoru
shromaždiště mimo dobu nezbytně nutnou pro přípravu na odchod na start a po doběhnutí před odjezdem.
Přihlášením na trénink prohlásil každý účastník (v případě nezletilých jeho zákonný zástupce), že je si vědom
povinnosti mít u sebe po dobu účasti potvrzení o testu (PCR ne starším 7 dnů, antigenním ne starším 3 dnů)
či dokončeném očkování či prodělané nemoci covid-19. V případě školní mládeže postačí písemné prohlášení
o místě a datu absolvování negativního testu ve škole.

