POKYNY
3. INDIVIDUÁLNÍ MAPOVÝ TRÉNINK MSK - sprint
Memoriál Vítka Bíčánka

Pořádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz ČSOS
Pořádající subjekt: OK SILESIA z. s. (SIT)
Klasifikace akce: individuální měřený mapový trénink jednotlivců ve sprintu s pevným
pořadím kontrol, ORIS ID: 6557
Datum: neděle 6. 6. 2021
Centrum: není - pouze parkoviště - vše jednoduše, bezkontaktně
(příjezd, start, trénink, cíl, odjezd)
Prosíme všechny účastníky, aby se zdržovali na parkovišti, v prostoru startu a cíle
pouze po nezbytně nutnou dobu!!!
Parkování: parkoviště SOŠ a SOU Kanada, GPS: 49.6732N, 18.642E,
Příjezd pouze z ulice Míru!!!
Parkování dle pokynů pořadatelů, zákaz parkování v ulicích městské části Kanada
Při příjezdu na/z parkoviště buďte opatrní, nacházíte se v závodním prostoru!!
Prezentace: není, dodatečné přihlášky nejsou možné. Případné změny čipů formou SMS na
telefon 776 163 759
Vzdálenosti: parkoviště - start
cíl - parkoviště

300 m (modrobílé fáborky), pozor, jdete po silnici!!!
1200 m (zelenobílé fáborky), pozor, část po silnici!!

Start: 00 = 10,00 hod., intervalový
Startovní listina: zveřejněna v ORIS, bude vyvěšena na předstartu.
Terén: ulice, zeleň a parky městské části Kanada, areál SOŠ
Omezení obutí: zákaz použití obuvi s kovovými hřeby.
Mapa: Třinec-Kanada 1:4 000, e = 2 m, stav 5/2021, ISSprOM 2019, formát A4+,
vodovzdorně upravena YUPO, tisk Nord Service, hlavní kartograf - Martin Kovařík
Zvláštní mapové značky: černý křížek - jiný umělý objekt
Popisy kontrol: samoobslužně před startem a jsou i na mapě vlevo.

Zakázaný prostor:
1. Před startem, veškerý prostor městské části Kanada, mimo příjezdu dopravním
prostředkem na parkoviště, pobytu na parkovišti a cesty na start.
2. Během tréninku je zakázáno vstupovat do oblastí definovaných jako zakázané mapovým
klíčem, resp. Pravidly OB (bod 13.2). Zákres v mapě má přednost, tzn. omezení přístupu
je platné, i pokud účastník v terénu vyhodnotí, že by dané místo překonat mohl (viz
Pravidla 13.3). Na vybraných místech bude hlídáno pořadateli, některá kritická místa
budou navíc označena páskou.
3. V terénu jsou vyznačeny červenobílou páskou: umělé překážky – v mapě
708.0 nepřekonatelná hranice a 709.0 nepřístupná oblast (parkoviště)
Dále je v mapě vyznačeno: 714.0 dočasná konstrukce (stavba)
Těsně před tréninkem byly vyznačeny v terénu červenobílou páskou i výkopové práce,
v mapě neznačeno (do tratí nezasahují)
V případě jakéhokoliv porušení, okamžitá DISKVALIFIKACE!!
Povinné úseky: poslední kontrola - cíl
Systém ražení: SportIdent - bezkontaktní, 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 pravého dolního okraje
mapy (R1, R2, R3), v tomto případě je třeba na tuto skutečnost upozornit pořadatele v cíli. Každý
účastník je povinen si po absolvování tréninku ihned vyčíst čip v cíli. Jeden čip smí být v tréninku
použit pouze jedním účastníkem.
Cíl: účastník ukončí trénink oražením cílové jednotky (bezkontaktně) a je povinen si
bezprostředně po doběhu vyčíst čip v cíli a poté ihned opustit prostor cíle po zelenobílých
fáborkách zpět na parkoviště. Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte fair-play.
Časový limit: 45 minut.
Občerstvení: nebude poskytováno žádné občerstvení, ani v cíli po doběhu.
WC: mobilní TOI-TOI na parkovišti.
Mytí: Není.
Zdravotní služba: účastníci se účastní tréninku na vlastní nebezpečí. V cíli zdravotník. Následnou
lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Výsledky: oficiální výsledky v IS ORIS.

Vyhlášení výsledků: Není.
Předpis: Trénink dle platných pravidel OB a v souladu se Soutěžním řádem a Prováděcími
předpisy MSKS ČSOS pro rok 2021. Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu MSKS ČSOS
pro rok 2021.
Protesty: Písemně proti vkladu 100,-Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním
výsledkům lze zaslat na adresu: OK SILESIA z. s., Na Kopci 1285, 739 61 Třinec
Upozornění: Účastníci startují na vlastní nebezpečí, nezletilí na zodpovědnost zákonných
zástupců.
Trénink probíhá za plného silničního provozu!! Dbejte zvýšené opatrnosti!!
Během akce je každý účastník tréninku povinen dodržovat aktuálně platná vládní
nařízení související s bojem proti koronavirové epidemii.
Pokud se necítíte zdrávi, na trénink nejezděte!!
GDPR: Přihlášením se na tento trénink, každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních
údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovky, výsledků na webu v
informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k
informování veřejnosti o proběhlém tréninku v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb.,
Občanského zákoníku. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím
explicitně fotografovi.
Informace: Martin Kovařík, tel. 777 282624, mkove@seznam.cz
ORIS http://oris.orientacnisporty.cz
Organizační zajištění: Martin Kovařík R2
Hlavní rozhodčí:
Mária Kovaříková R2
Stavitel tratí:
Martin Kovařík R2
Zpracování SI:
Tomáš Kovařík
Poděkování: panu Mgr. Aleši Adamusovi a zaměstnancům SOŠ TŽ Kanada

PARAMETRY TRATÍ
IMT MSK – SPRINT

6. 6. 2021 SIT

D10C

1,3 km 10k

H10C

1,3 km 10k

D12C

1,4 km 11k

H12C

1,4 km 12k

D14C

1,6 km 14k

H14C

1,6 km 13k

D16C

1,7 km 15k

H16C

1,9 km 17k

D18C

1,8 km 13k

H18C

2,0 km 14k

D20C

2,1 km 16k

H20C

2,4 km 20k

D21C

2,1 km 16k

H21C

2,4 km 20k

D35C

1,8 km 15k

H35C

2,0 km 16k

D45C

1,7 km 14k

H45C

1,9 km 15k

D55C

1,5 km 12k

H55C

1,8 km 13k

D65C

1,5 km 13k

H65C

1,6 km 13k

HDR

1,4 km 11k

H70C

1,6 km 13k

Pozn. délka tratí po spojnici, převýšení je zanedbatelné nebo žádné

