O pohár města Ivančice
Pokyny
Společná ustanovení
Pořádající orgán:

Jihomoravská oblast Českého svazu orientačních sportů

Pořádající subjekt:

BBM – BETA URSUS Rosice

Datum:

Úterý 28. září 2021

Centrum závodů:

Ivančice – Středisko volného času Ivančice HORIZONT, Zemědělská 2.
V centru bude prostor pro postavení oddílových stanů.
V případě nepříznivého počasí bude možnost převlékání v budově Střediska
volného času.

Parkování:

V blízkosti Střediska volného času Ivančice HORIZONT, dbejte pokynů
pořadatelů. Neparkujte v sídlišti – prostor závodu.
Bude vybíráno parkovné ve výši 20 Kč.

Informace o závodě: Na stránce závodu http://www.betaursus.cz/p/jml-2021.html,
v systému ORIS nebo na tel. 603 255 926 (Pavel Ptáček).
Předpokládané časy vítězů:
Podle soutěžního řádu Jihomoravské oblasti.
Ražení:

Všechny kategorie poběží s elektronickým systémem ražení SportIdent (SI),
krabičky budou nastaveny do bezkontaktního ražení BEACON umožňující
ražení do vzdálenosti 0,5 m. Čas bude měřen s přesností na sekundy.
Ve startovních koridorech provede závodník vymazání obsahu čipu
(CLEAR), kontrolu vymazání (CHECK), v posledním koridoru bude umístěna
krabička SIAC TEST.
V cíli závodník orazí krabičku FINISH.
V případě nefunkční krabičky SI orazte kleštěmi políčka R v mapě a mapu
předložte při vyčítání ke kontrole.
V případě ztráty půjčeného čipu bude pořadatel vyžadovat 1.000 Kč.

Vyčítání čipů:

Bude probíhat v centru v místě prezentace. Každý závodník, i když
nedokončí závod, je povinnen vyčíst údaje z SI čipu do počítače.

Popisy kontrol:

Budou v centru závodu k samoobslužnému odběru. Na mapě nejsou.

Mapy v cíli:

Nebudou vybírány, dbejte zásad fair play!

Občerstvení:

V cíli závodu balená voda.

Průběžné výsledky: Průběžné výsledky jednotlivých závodů budou vyvěšovány v centru.

Vyhlášení výsledků: Proběhne po skončení odpoledního závodu ve sprintu. Vítěze dvojzávodu
„O pohár města Ivančice“ v každé kategorii určí součet časů z obou závodů.
Budou vždy vyhlášení nejlepší tři v kategorii. Vyhlášení neproběhne
v kategoriích DH21D, DH21N, HDR a P. V kategorii HDR obdrží závodníci
při vyčítání drobnou sladkou odměnu.
Mytí:

Vzhledem ke stávajícím omezením pořadatel nezajišťuje.

WC:

V prostorech Střediska volného času HORIZONT. Udržujte pořádek,
umyvadla na WC neslouží k mytí po závodě!
Na startu WC nebudou, zvláště při odpoledním sprintu.

První pomoc:

Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc
je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následnou lékařskou
pomoc si hradí každý účastník ze svého zdravotního pojištění.

Stravování:

V centru závodu bude otevřeno občerstvení se základním sortimentem
občerstvení.
Kdo si objednal jídlo přes ORIS, bude mít v oddílových obálkách stravenky.
Něco málo porcí bude uvařeno navíc. Výdej jídla cca od 11.30 do 13.30 hod.
v jídelně z druhé strany budovy.

Dětská školka:

Pořadatel nezajišťuje.

Odpadky:

Prosíme o důsledné třídění odpadů do barevně odlišených pytlů – žluté na
plasty, černé na ostatní odpad. Udržujte pořádek !

Protesty:

Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč.
Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat po ukončení závodů
na adresu: Miloš Dvořák, Komenského nám. 606, 665 01 Rosice.

Předpokládané
složení jury:

Adam Chromý (TBM)
Jan Fiala (ZBM)
Jiří Zelinka (MBM)

Pravidla:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti
a prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti.

Epidemiologická situace:
Závody budou přizpůsobeny aktuálním epidemiologickým opatřením.
Pokud se cítíte nemocní, nachlazení, máte teplotu či jiné příznaky akutní
virózy nebo jste byli nedávno v kontaktu s akutně nemocným, který by mohl
mít COVID-19, závodů se neúčastněte!!!
Udržujte dostatečný odstup od ostatních účastníků akce. Využijte nádoby
s dezinfenkcí u vyčítání. Upozorňujeme na nutnost používat ochranu
dýchacích cest uvnitř budovy a autobusu. Velice děkujeme za vaši
ohleduplnost k ostatním.
Přihlášením na závod každý účastník akce (závodník i doprovod) vyjadřuje,
že splňuje všechny podmínky vyjmenované v platných nařízeních,
opatřeních atp. Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších odpovědných orgánů
pro účast na hromadné sportovní akci a je schopen toto prokázat při
případné kontrole ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví.

Upozornění:

Přihlášením na tyto závody každý účastník souhlasí se zveřejněním svých
osobních údajů v platném formátu ČSOS v informačním systému ORIS.
V průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské fotografie sloužící
k informování veřejnosti. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní
potřebě závodníků. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to
prosím explicitně fotografovi.
Všichni závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.

Plánek centra závodu:

Ustanovení pro dopolední závod – 6. Jihomoravská liga
Zařazení do soutěží: Mistrovství Jihomoravského kraje a Veteraniáda JmK na krátké trati
6. závod Jihomoravské ligy 2021 v orientačním běhu
Mistrovství ČR neslyšících na krátké trati
závod Rankingu s koeficientem 1,02
veřejný závod
Typ závodu:

Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím
kontrol a intervalovým startem.

Prezentace:

V centru závodů, 8.30–9.15 hod.

Start:

Intervalový, čas 00 = 10.00 hod., startovní koridor 3 minuty.
Mapy budou umístěny ve 3. startovním koridoru.
Kategorie HDR a P startují na krabičku v čase 10.00 až 11.30 dle pokynů
startéra.

Časový limit:

75 minut.

Uzavření cíle:

75 minut po startu posledního závodníka dle startovní listiny.

Informace pro kategorie DH12–65 a P (lesní závod)
Mapa:

Knížecí les, 1 : 10 000, E = 5 m, stav květen 2021, rozměr A4,
mapový klíč ISOM 2017-2, autor Daniel Lebar.
Vodovzdorně upravena (tisk na pretex).

Terén:

Převážně listnatý les, členitý s terénními detaily, místy sezónní podrost.

Vzdálenosti:

centrum – nástup BUS
centrum – start (BUS)
výstup BUS – start
cíl – centrum

Cesta na start:

Bude zajištěna kyvadlová přeprava na start pořadatelskými autobusy.
Autobusy budou odjíždět od centra (viz plánek) od 9.30 do 11.30 – bude
upřesněno na shromaždišti. Doba jízdy do 10 minut. Je zodpovědností
závodníka, aby si pohlídal včasný odjezd na start.

Povinné úseky:

Start – začátek orientace, sběrka – cíl, značeno červenými fáborky.

Prostor závodu:

Les mezi silnicemi II/394 (Neslovice–Ivančice), II/395 (Neslovice–Hlína)
a elektrickým vedením 110 kV.

100 m
4 000 m
100 m
2 800 m po zelenobílých fáborcích.

Pro rozklusání využijte zpevněné nebo polní cesty severně od příjezdové
komunikace. Nevstupujte do prostoru závodu před svým startem.
Zvláštní mapové symboly:
hnědý trojúhelník – plošinka
modrá hvězdička – odkrytá kanalizační šachta
zelený křížek – vývrat
černý křížek – krmítko nebo jiný umělý objekt

Upozornění:

Některé tratě se kříží a mají kontroly blízko sebe. V těchto místech věnujte
zvýšenou pozornost správnému pořadí kontrol!
Nedaleko cíle se nacházejí včelí úly, které jsou v mapě vyznačeny značkou
709 – Nepřístupná oblast. Ideální postup žádné kategorie přes toto místo
nevede, nicméně je možné, že se někteří závodníci dostanou nedaleko.
V takovém případě dbejte zvýšené opatrnosti a úlům se vyhněte!
Při cestě z cíle do centra závodů dvakrát přecházíte silnici II/394, dbejte
zvýšené opatrnosti a pokynů pořadatelů.

Informace pro kategorie DH10 a HDR (sprint)
Mapa:

Horizont, 1: 2 500, E = 2 m, stav září 2021, mapový klíč ISSprOM 2019,
formát A4 (oboustranný – „výměna mapy“). V případě nepříznivého počasí
vodovzdorná úprava (mapa v mapníku).

Terén:

Oplocený areál, otevřený prostor s vegetačními detaily a několika budovami.

Vzdálenosti:

Start a cíl jsou v těsné blízkosti centra.

Prostor závodu:

Vyznačený na plánku centra. Nevstupujte do prostoru závodu před konáním
dopoledního sprintu.

Zvláštní mapové symboly:
černý křížek – prvek hřiště nebo jiný umělý objekt
Upozornění:

Kvůli přehlednosti zákresu trati je využita „výměna mapy“ formou jejího
otočení. Poslední kontrola na první mapě je startem na druhé mapě na
druhé straně listu.

Hlavní funkcionáři:

ředitel závodu
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

Ladislav Ptáček
Miloš Dvořák, R3
Pavel Ptáček ml., R2
Pavel Ptáček st., R2

Ustanovení pro odpolední závod – 7. Jihomoravská liga
Zařazení do soutěží: Mistrovství Jihomoravského kraje a Veteraniáda JmK ve sprintu
7. závod Jihomoravské ligy 2021 v orientačním běhu
Mistrovství ČR neslyšících ve sprintu
závod Rankingu s koeficientem 1,02
veřejný závod
Typ závodu:

Jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol
a intervalovým startem

Prezentace:

V centru závodů, společně s prezentací na dopolední závod,
případně 13.15–13.45 hod.

Start:

Intervalový, čas 00 = 15.00 hod., startovní koridor 3 minuty.
Mapy budou umístěny ve 3. startovním koridoru.
Kategorie HDR a P startují na krabičku v čase 15.00 až 16.30 dle pokynů
startéra.

Časový limit:

45 minut.

Uzavření cíle:

45 minut po startu posledního závodníka dle startovní listiny.

Mapa:

Ivančice 2021, 1 : 4 000, E = 2 m, stav duben 2021, rozměr A4, mapový klíč
ISSprOM 2019, autor Petr Matula. Vodovzdorně upravena (tisk na pretex).

Terén:

Městská zástavba – sídliště.

Vzdálenosti:

centrum – start
cíl – centrum

Povinné úseky:

Start – začátek orientace, sběrka – cíl, značeno červenými fáborky.

do 1 000 m po modrobílých fáborcích
50 m

Všechny kategorie přebíhají silnici II/393 po přechodu pro chodce povinným
úsekem mezi kontrolami 83 a 84, bude hlídáno pořadateli.
Prostor závodu:

Vymezený železniční tratí Ivančice–Oslavany na západě,
ulicemi Na Volvách na jihu, Ostřihom a Na Brněnce na východě,
Padochovská, Zemědělská a Na Úvoze na severu.
Nevstupujte do prostoru závodu mimo značenou cestu na start.

Zvláštní mapové symboly:
černý křížek – prvek dětského hřiště, lavička
Hlavní funkcionáři:

ředitel závodu
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

Ladislav Ptáček
Miloš Dvořák, R3
Ivo Denemarek, R3

Závody proběhnou za podpory města Ivančice, Střediska volného času Ivančice HORIZONT
a společnosti Bubutour s.r.o.
Ladislav Ptáček
ředitel závodu

Miloš Dvořák
hlavní rozhodčí

